
Gratis boek
Beleef de natuur
- zoogdieren 
bij uw bestelling
vanaf € 75,-

Gratis
postset
zoogdieren
bij uw bestelling
vanaf € 15,-

PostEurop:
Vogels in
Nederland
Tuinfluiters
komen tot leven

Elf iconen uit
de luchtvaart
vliegen voorbij

100 jaar luchtvaart

Rembrandts
meesterlijke etsen
Zelfportretten uit het 
Rijksmuseum op postzegels

voorjaar 2019nr. 99 ontdek de wereld van de postzegel

Gratis boek



Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis
postset Nederlandse 
zoogdieren
bij uw bestelling vanaf € 15,-*

Gratis boek
Beleef de natuur
– zoogdieren
bij uw bestelling vanaf € 75,-*

Illustrator Michelle Dujardin heeft de schilderijtjes gemaakt 
die de postzegelvellen PostEurop: Vogels in Nederland en 
Tuinvogels in Nederland (uitgiftedatum 20 mei) sieren. In 
deze Collect kunt u een interview lezen met deze kunstenares. 
Zij heeft voor PostNL nog meer illustraties gemaakt die dit 
jaar zullen verschijnen als postset. Als eerste komt de postset 
Nederlandse zoogdieren uit, bestaande uit een – ongestempeld 
– postzegelvel en drie unieke kaarten van een hert, een haas en 
een vos. 
U krijgt de postset Nederlandse zoogdieren cadeau bij uw 
bestelling vanaf € 15,- uit deze Collect. 

Begin 2018 introduceerde  PostNL 
de driejarige postzegelserie  Beleef 
de natuur. De serie bestaat elk jaar 
uit vier postzegelvellen, ingedeeld 
per seizoen. Voor elk postzegelvel is 
een prachtig boek samengesteld met 
bijbehorende postzegels die apart te 
bestellen  zijn voor € 14,95
(zie pagina 22). 

op=op

op=op

PROFITEER NU VAN
DEZE CADEAUS EN
BESTEL SNEL! 
* Uit Collect 99 kunt u online,
telefonisch of schriftelijk bestellen.
Bij uw bestelling vanaf € 15,- 
ontvangt u de postset Nederlandse 
zoogdieren cadeau.
Bestelt u voor € 75,- of meer aan
postzegelproducten en vóór
30 maart 2019, dan krijgt u het boek 
Beleef de natuur - zoogdieren gratis. 
U ontvangt deze cadeaus alleen bij uw 
eerste bestelling uit Collect 99.

Let op: actie loopt
tot 30 maart 2019
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REMBRANDT IN HET RIJKSMUSEUM 
Ter gelegenheid van de 350e sterfdag van deze beroemde
17e-eeuwse kunstenaar geeft PostNL postzegels uit. 
Van papier en van goud!

NIEUWE UITGIFTEN
220 jaar postbedrijf 
Beleef de natuur – stinsenplanten
100 jaar luchtvaart
Mooi Nederland 2019 Waddeneilanden - Vlieland, Terschelling en 
Ameland
 
PROFIEL
Illustrator Michelle Dujardin maakte de levensechte schilderijtjes 
voor twee nieuwe postzegeluitgiften: Vogels in Nederland en 
Tuinvogels in Nederland.

KORT NIEUWS
Nieuws, agenda en service

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Gouden postzegel Rembrandt van Rijn, Bewaarmap Nederlandse 
schilders uit de Gouden Eeuw, Postzegelvellen De Fabeltjeskrant, 
Postset Nederlandse zoogdieren, Beurspostzegels Nationale
Tentoonstelling Gouda 2019, Beurspostzegels Briefmarkenmesse 
Essen 2019, Postzegelvellen Grenscorrectie Nederland en 
Grenscorrectie België, Postzegelvel Jaar van het varken, 
Postzegelvel 400 jaar Synode van Dordrecht 

MIJN POSTZEGEL EN IK
De negen medewerkers van de klantenservice van Collect Club zijn
inmiddels zelf ook postzegelfan.

PUZZEL
Los de sudoku op en maak kans op het boek De gestolen zegel
van Bram Klein

VARIA
Op jacht naar de verdwenen postzegel met toneelschrijver en 
auteur van kinderboeken Bram Klein

SHOP

ASSORTIMENT

VOLGENDE KEER IN COLLECT* O.A: 
Mooi Nederland Waddeneilanden, Tuinvogels in Nederland, 

Beleef de natuur: vlinders en Erwin Olaf: 40 jaar fotografie.
*COLLECT VERSCHIJNT IN DE WEEK VAN 13 MEI

nr. 99
voorjaar 2019

Roemrijk verleden
In 1799, dit jaar 220 jaar geleden, werden de bestaande 
lokale posterijen overgenomen door de Staat. Een 
gedenkwaardige gebeurtenis, die leidde tot het ontstaan 
van één nationaal postbedrijf. Inmiddels mag PostNL 
zich een van de meest geavanceerde postbedrijven ter 
wereld noemen. En hoe kunnen we dat passender vieren 
dan met een postzegeluitgifte? 220 jaar postbedrijf toont 
onze kernactiviteit en trots: enveloppen en pakketten in 
de vertrouwde kleuren rood en oranje.

En dit is niet het enige jubileum dat wordt opgeluisterd 
met een nieuwe postzegeluitgifte. Een drietal andere 
nationale iconen worden geëerd met het postzegelvel 
100 jaar luchtvaart, te weten KLM, Fokker en NLR. Maar 
liefst elf vliegtuigen staan afgebeeld om de historische 
ontwikkeling van deze organisaties te markeren. Wist u 
dat KLM de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld is 
die nog onder haar oorspronkelijk naam opereert?

Naast al dit feestgedruis staat er nog een prachtige
gevleugelde postzegeluitgiften op stapel: PostEurop: 
Vogels in Nederland. Kleurrijke, levensechte portretjes 
van twee veelvoorkomende gevederde vrienden. En als 
klap op de vuurpijl brengt PostNL met het postzegelvel 
Rembrandt in het Rijksmuseum een eerbetoon aan deze 
Hollandse meester uit de Gouden Eeuw. Twee van zijn 
etsen zijn nu voor eenieder te koop...

Stephan van den Eijnden
DIRECTEUR COMMERCIE MAIL NEDERLAND
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Ter gelegenheid van de 350e sterfdag van deze beroemde 17e-eeuwse kunstenaar 
geeft PostNL het postzegelvel Rembrandt in het Rijksmuseum uit. Dat museum 
eert Rembrandt met een grote tentoonstelling van al zijn werken uit de collectie, 
waaronder de twee zelfportretten op het postzegelvel.

15 FEBRUARI 2019

Schilder van de 
Gouden Eeuw

4
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In juli volgend jaar start het Rijksmuseum een groot onderzoek 
naar De Nachtwacht van Rembrandt, zonder meer het bekend-
ste werk van deze meesterschilder. Doel is het schilderij zo 

goed mogelijk te bewaren voor toekomstige generaties. Daarnaast 
pakt dit Amsterdamse museum uit met de tentoonstelling Alle 
Rembrandts: 22 schilderijen, 60 tekeningen en 300 prenten die het 
museum in zijn bezit heeft. Zo ontstaat een beeld van Rembrandt 
als mens, van wat hij om zich heen zag, wat hem fascineerde, hoe 
hij zijn verhalen vertelde en hoe baanbrekend hij daarin was. Twee 
van zijn meesterwerken zijn te zien op het postzegelvel Rembrandt 
in het Rijksmuseum, dat vijf postzegels telt. Het betreft een tweetal 
etsen: een zelfportret met pet (drie postzegels) en een zelfportret 
met bontmuts (twee postzegels). 

Uitgesproken fi guur
Beide etsen zijn in donkerblauw weergegeven, net als de toelichting 
op de postzegeluitgifte, bovenaan het postzegelvel. Irma Boom 
van Irma Boom Offi  ce uit Amsterdam ontwierp zowel de postzegels 
Rembrandt in het Rijksmuseum als de tentoonstelling Alle Rem-
brandts. “Samen met Erik Hinterding, conservator prenten van het 
Rijksmuseum, heb ik uitvoerig naar de originelen gekeken. Je ziet 
zo veel meer als je die met een kenner bestudeert. Daardoor heb ik 
Rembrandt beter leren kennen en zo ontdekt hoe modern hij eigen-
lijk nog steeds is”, zegt ze. “Rembrandts etsen fascineren mij. Ze lijken 
schetsen, los ‘getekend’. Ze hebben iets informeels, iets onderzoe-
kends. Rembrandt was in zijn tijd een uitgesproken fi guur. Iemand die 
experimenteerde. Hiermee kan ik me identifi ceren.”

Twee verschillende Rembrandts
Die fascinatie voor de prenten van Rembrandt deed Boom besluiten 
om voor de postzegels geen schilderijen maar etsen te selecteren. 
“De twee gebruikte etsen zijn allebei vrij klein, respectievelijk 49 
en 62 mm hoog. Je kunt dus op vrijwel ware grootte een ets van 
Rembrandt op je envelop plakken. Bijna een echt kunstwerk!” Het 
oeuvre van Rembrandt telt honderden etsen, waaronder een groot 
aantal zelfportretten. “De ets van Rembrandt met pet zou zo een 
man van nu kunnen zijn. Hij heeft een vrolijke uitstraling, iets wat je 
niet vaak ziet bij Rembrandt”, verklaart Boom haar keuze. “De por-
tretten schelen maar vier jaar, maar je ziet twee heel verschillende 
Rembrandts: een zelfverzekerde jongeman en een edelman.”

Hedendaagse uitstraling
De opvallende blauwe kleur van de zelfportretten voor de postze-
geluitgifte Rembrandt in het Rijksmuseum koos Boom omdat ze de 
postzegels een hedendaagse uitstraling wilde geven. “Blauw, de 
kleur van een balpen, in plaats van klassiek bruin of zwart. Alsof je 
zelf verder kunt tekenen. Het blauw laat je ook anders en opnieuw 
naar Rembrandt kijken. Voor de typografi e heb ik het redelijk mo-
derne lettertype Rijksmuseum gebruikt. Dat hoort bij de identiteit 
van het Rijks en past daarom zo goed op dit postzegelvel”, vertelt 
ze. De nieuwe postzegels hebben een eigen identiteit, maar de pro-
minente 1 is wel een duidelijke verwijzing naar haar ontwerp van de 
Rijksmuseumpostzegels uit 2013. “Het ontwerp ervan past geheel 
in mijn oeuvre. Het is één idee, compromisloos uitgevoerd.”

De tentoonstelling Alle Rembrandts is te zien van 15 februari tot 
en met 10 juni 2019. Volgend najaar presenteert het Rijksmuseum 
bovendien de tentoonstelling Rembrandt-Velázquez. Hierin komen 
voor het eerst topstukken samen van dé grote Nederlandse en 
Spaanse meesters uit de 17e-eeuw, van Velázquez, Rembrandt en 
Murillo tot Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera.

Kijk voor het bestelnummer van het postzegelvel Rembrandt in 
het Rijksmuseum en de gouden postzegel op pagina 20.

Nieuwe uitgiften

TECHNISCHE GEGEVENS 
30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
off set
blauw en zwart
110.000 vellen
vel van 5 postzegels in
2 verschillende ontwerpen
Irma Boom, Amsterdam
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp
Drukkerij

5

Blauw en goud

Naast de ‘papieren’ postzegels 
geeft PostNL ook een gouden 
postzegel uit van de ets met 
het zelfportret met pet. 
Meer informatie op pagina 14
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Op 15 januari 1799 werden alle lokale postbedrijven over-
genomen door de staat en ontstond voor het eerst een 
nationaal, landelijk postbedrijf. Men meende dat alleen de 

overheid in staat was om brieven te vervoeren. Dit landelijke bedrijf 
werd aangeduid als Posterijen. In 1844 werd besloten het postver-
voer zoveel mogelijk per trein te laten plaatsvinden. Enkele jaren 
later, in 1852, werd de postzegel geïntroduceerd.

Van P&T naar PostNL 
De postdienst kreeg in 1915 ook de telefoonnetwerken onder haar 
beheer en de naam werd veranderd in Staatsbedrijf der Posterijen 
en Telegrafi e (P&T). In 1928 werd hier nog ‘Telefonie’ aan toege-
voegd. De naam PTT bleef lang gehandhaafd. In 1989 ontstond de 
naam KPN (Koninklijke PTT Nederland). In de volgende jaren werd 
het bedrijf nog enkele keren van een nieuwe naam voorzien, achter-
eenvolgens TPG Post, TNT Post en sinds 2011 PostNL. De namen 
die het postbedrijf door de eeuwen voerde staan op het postzegel-
vel 220 jaar postbedrijf. 

Meer en meer pakketten
De ontwikkeling van de postbezorging in de afgelopen 220 jaar is 
door de ontwerpers Haico Beukers en Marga Scholma uit Haarlem 
op het postzegelvel verbeeld door eenvoudige grafi sche vormen 
van  enveloppen en pakketten. Aan de linkerzijde van het ontwerp 
zien we enkel enveloppen, een grafi sche weergave voor het bezor-
gen van brieven, drukwerk en kaarten. Pas later ging het postbedrijf 

ertoe over om ook pakjes te vervoeren en zien we van links naar 
rechts op het postzegelvel 220 jaar postbedrijf steeds meer 
pakketjes afgebeeld staan. Marga Scholma legt uit: “Door de 
enorme groei van online verkoop en webwinkels is de bezorging 
van pakketten in de afgelopen jaren een van de belangrijkste en 
zichtbaarste activiteiten van PostNL geworden. Die tijdlijn is de 
basis voor het defi nitieve ontwerp.”

Sorteercentrum of feestelijke slinger 
De driedimensionale enveloppen en pakketten zijn gedrukt in rood 
en twee tinten oranje. Daarnaast is via zeefdruk een uv-lak aange-
bracht voor de vermelding 220 jaar, het logo, en enkele details in de 
stroom enveloppen en pakjes. De ontwerpers: “Je kunt het ontwerp 
ook zien als een lopende band in een sorteercentrum waarop de 
post zich van links naar rechts verplaatst. Ik weet wel dat het in 
werkelijkheid gescheiden stromen zijn, maar dat is weer de vrijheid 
die je als ontwerper hebt. En door het wisselende kleurgebruik en 
het blokjespatroon is in het postzegelvel ook een feestelijke slinger 
te herkennen. Want een jubileum, dat vier je.”

Kijk voor het bestelnummer van het postzegelvel 
220 jaar postbedrijf op pagina 23.

Al 220 jaar een
nationaal postbedrijf
Het postzegelvel 220 jaar postbedrijf laat op een abstracte, grafi sche manier de 
ontwikkeling van de posterijen zien door de eeuwen heen. Met tinten rood en 
oranje en een speciale uv-lak is het een bijzonder feestelijk postzegelvel geworden.

TECHNISCHE GEGEVENS 
36 x 25 mm
144 x 75 mm
true white met fosforopdruk
gegomd
off set (uv-lak via zeefdruk)
rood, oranje, blauw en zwart
175.000 vellen
vel van 2 postzegels in
2 verschillende ontwerpen
Beukers Scholma, Haarlem
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming 
Druktechniek 
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Drukkerij 

gen van brieven, drukwerk en kaarten. Pas later ging het postbedrijf 

Velformaat
Papier
Gomming 
Druktechniek 
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Drukkerij 

24 JANUARI 2019
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Stinsenplanten zijn planten die van 
oorsprong niet in Nederland voor-
kwamen. Nadat ze zijn ingevoerd 

en aangeplant, wisten ze zich uitstekend 
te handhaven en verwilderden in de vrije 
natuur. Vooral in de tweede helft van de 
negentiende eeuw werden veel sierplanten 
aangeplant bij landgoederen, buiten-
plaatsen, in kloostertuinen en bij heren-
boerderijen. Dat verklaart ook de naam. 
Een ‘stins’ is het Friese woord voor stenen 
huis, waarmee meestal een burcht of land-
huis wordt bedoeld. 

Persoonlijke associaties
In eerste instantie lijken er tien soorten 
op het postzegelvel Beleef de natuur – 
stinsenplanten te staan, maar er is nog veel 
meer te zien. Ontwerper Frank Janse heeft 
in een aparte grafi sche laag nog andere af-
beeldingen opgenomen. Deze zijn grafi sch 
bewerkt in transparante, monochrome 
tinten. Hier zien we foto’s van bolletjes van 

de boerenkrokus en botanische tekeningen
van enkele soorten van bol of knol naar 
stengel, bladeren en bloemen. Op de 
velrand staan korte teksten waarin Janse 
met de nodige humor zijn persoonlijke 
associaties over de namen, de zintuiglijke 
aspecten en de verschijningsvorm van de 
afgebeelde planten weergeeft.

Interessant beeld
Alhoewel de ontwerper een echte natuur-
liefhebber is, was het selecteren van de 
stinsenplanten een lastige klus. Er werd 
gezocht naar afbeeldingen van oorspron-
kelijke planten, geen gekweekte varianten. 
Janse: “Ik wilde het liefst onbekende 
soorten afbeelden. Dus niet de tulp of de 
narcis die iedereen wel kent. Ik heb vooral 
geselecteerd op interessant beeld. En dat 
is er van de meeste stinsenplanten in ruime 
mate. Bij het ontwerp ben ik begonnen met 
de wilde kievitsbloem. Daar heb ik wel wat 
mee: in de tuin van mijn vorige huis stond, 

toen wij erin trokken, een exemplaar in zijn 
eentje te bloeien. In grafi sch opzicht is het 
een bizarre bloem met al die vierkantjes. 
Eerlijk gezegd dacht ik toen dat het een 
kunstbloem was.”

Gelijkwaardig
De bloemen zijn ongeveer even groot op 
de postzegels weergegeven. De ontwerper: 
“Het zijn dus gelijkwaardige portretten ge-
worden, niemand heeft een hoofdrol. Dat 
was nodig omdat het vlakke en tere afbeel-
dingen zijn, waardoor anders de details van 
de kleinere bloemen zouden verdwijnen. 
De kwaliteit van de kleurenfoto’s is perfect 
en daaraan heb ik heel weinig hoeven te 
doen, alleen de kleuren mooi spreiden.

Kijk voor het bestelnummer van 
het postzegelvel Beleef de natuur - 
stinsenplanten op pagina 21.

TECHNISCHE GEGEVENS 
30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
off set
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 

Uitbundige
voorjaarsbloemen
Het zesde postzegelvel in de serie Beleef de natuur, en de tweede in deze reeks van 2019, 
staat geheel in het teken van stinsenplanten. De planten bloeien voornamelijk in het voorjaar 
en geven het postzegelvel met hun prachtige kleuren een uitbundig voorjaarsgevoel.

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming 
Druktechniek 
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerper 
Drukkerij 

Uitbundige
25 FEBRUARI 2019

Nieuwe uitgiften
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KLM Royal Dutch Airlines werd in 
1919 opgericht onder de naam 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

voor Nederland en Koloniën en is de oudste 
nog onder haar oorspronkelijke naam 
opererende luchtvaartmaatschappij ter 
wereld. In datzelfde jaar werd de Neder-
landsche Vliegtuigenfabriek opgericht door 
Anthony Fokker. Pas later zou de fabriek de 
naam Fokker gaan voeren. NLR - Nether-
lands Aerospace Centre begon in 1919 haar 
activiteiten onder de naam Rijksstudie-
dienst voor de Luchtvaart. De dienst had 
als doel het vergroten van de veiligheid van 
de militaire luchtvaart. Al spoedig ging men 
zich ook op de civiele luchtvaart richten. 

Elf toestellen
Op het postzegelvel vliegen van links naar 
rechts elf vliegtuigen voorbij die een be-
langrijke rol hebben gespeeld of nog zullen 
gaan spelen in de geschiedenis van de 
Nederlandse luchtvaart. Het oudste toestel 

is de Fokker F.II uit 1919. Verder zien we 
onder andere de Douglas DC-2 voorbij 
komen die beroemd werd onder de naam 
‘Uiver’, het laboratoriumvliegtuig Cessna 
550 Citation II van NLR, de allerlaatste 
Fokker 70 met het portret van Anthony 
Fokker op de staart en een Hybrid Electric 
Plane (concept), het energiezuinige vlieg-
tuig voor de toekomst.

Magisch
De ontwerpers, Edwin van Praet en Tim 
Hölscher van Total Design uit Amsterdam, 
hebben diverse concepten bedacht, 
met thema’s zoals: een reis door de tijd, 
vormgevers van de luchtvaart en 100 jaar 
vliegt voorbij. Dit laatste thema was een 
spontane inval tijdens een brainstorm. Het 
gaf de ontwerpers wel gelijk het idee om, 
vanuit een vliegtuigraam gezien, een beeld 
te geven van vliegtuigen uit het verleden, 
het heden en de toekomst. De kijker 
bevindt zich boven de typisch Nederlandse 

wolken. Een magisch beeld dat versterkt 
wordt door de aanwezigheid van zowel 
zonlicht als sterren en de maan.

Archetypisch
Nadat het concept was neergezet, volgde 
de zoektocht naar geschikt beeldmate-
riaal van de vliegtuigen. Het merendeel is 
afkomstig uit de archieven van KLM, het 
Maria Austria Instituut en NLR. Hoewel 
er ook geëxperimenteerd is met andere 
aanzichten is uiteindelijk gekozen voor een 
zijaanzicht van alle toestellen. Van Praet: 
“Dit is toch de meest archetypische vorm. 
Bovendien bewegen ze mooi mee met 
de horizontale tijdlijn. Zo is één compleet 
beeld ontstaan dat van links naar rechts 
over het hele postzegelvel doorloopt.”

Kijk voor het bestelnummer van het 
postzegelvel 100 jaar luchtvaart op 
pagina 23.

TECHNISCHE GEGEVENS 
30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
off set
cyaan, magenta, geel 
en zwart
108.000 vellen
vel van 3 postzegels in
3 verschillende ontwerpen
Edwin van Praet/Tim Hölscher,
Total Design, Amsterdam
Joh. Enschedé Security 
Print, Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming 
Druktechniek 
Drukkleuren
 
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerper
 
Drukkerij 

100 jaar vliegt voorbij
In 1919 werden drie iconen uit de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart 
opgericht. Om dit te vieren vliegen honderd jaar later elf bepalende vliegtuigen 
voorbij op het postzegelvel 100 jaar luchtvaart.

3 verschillende ontwerpen
Edwin van Praet/Tim Hölscher,Edwin van Praet/Tim Hölscher,

11 MAART 2019
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Elk Waddeneiland heeft 
zijn specifi eke karakter

De ontwerpers, Carla en Ingmar Birza
van Birza Design, hebben in de 
zomer van 2018 elk eiland bezocht 

om inspiratie op te doen, informatie in te 
winnen en foto’s te maken. Ingmar Birza: 
“We hebben heel veel foto’s gemaakt, met 
twee verschillende camera’s tijdens onze 
zwerftochten in de mooie zomer van vorig 
jaar. Daardoor zijn de postzegelvellen een 
samenvatting van ons bezoek geworden, 
onze impressie van de Nederlandse 
Waddeneilanden.”

Vlieland
Op de postzegel Mooi Nederland 2019: 
Vlieland staat de vuurtoren afgebeeld in 
een geelgroene tint. Daaromheen staan 
een replica van een walviskaak, het red-
dingshuisje op de Vliehors en een huis met 
blauwe houten topgevel aan de Dorps-
straat. Het gehele postzegelvel toont nog 
meer markante Vlielandse plekken en 
objecten, rondom een landschapsfoto die 
de vorm heeft van het eiland. Carla Birza: 
“We moesten de eilandkaart van Vlieland 
iets kantelen omdat die anders niet op 
het postzegelvel zou passen. De windroos 
geeft aan hoe het eiland eigenlijk op de 
kaart staat.”

Terschelling
De Brandaris, de oudste vuurtoren van 
Nederland, staat op de achtergrond van de 
postzegel van Mooi Nederland 2019:
Terschelling, omringd door herkenbare 

plekken van het eiland. Ook een 
lepel cranberries ontbreekt niet. 
De landschapsfoto is genomen 
vanaf hetzelfde punt als de foto 
van de Brandaris, maar dan 
exact in de tegenovergestelde 
richting. Bovenop de resten 
van een oude bunker kan je een 
groot deel van Terschelling, de 
Noordzee en de Waddenzee 
overzien en bij mooi weer zie je 
ook Vlieland liggen.

Ameland
De vuurtoren van Ameland is 
kenmerkend rood-wit ge-
streept. Op de postzegel Mooi 
Nederland 2019: Ameland is hij 
veranderd in lichtblauw en wit 
en staat hij op de achtergrond 
van een collage met onder 
andere een Fries paard met 
verwaaide manen en de klok-
kentoren van Nes. Net als op 
de vier andere postzegelvellen 
in deze serie, wappert de vlag 
van het eiland fi er aan de mast. 
Daarbij vermeldt een korte 
tekst de (vermeende) betekenis 
van de vlag. Zo laten de Mooi 
Nederland-postzegels in 2019 
niet alleen het moois van de ei-
landen zien, maar wordt er ook 
nog allerlei informatie gegeven. 

Nadat begin januari het eerste postzegelvel uit de serie 
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden is verschenen, 
komen in februari, maart en april achtereenvolgens de 
postzegelvellen over Vlieland, Terschelling en Ameland uit. 

MOOI NEDERLAND 2019: VLIELAND: 25 FEBRUARI  TERSCHELLING: 25 MAART  AMELAND: 23 APRIL

Nieuwe uitgiften

20,8 x 25,3 mm
144 x 75 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
off set
cyaan, magenta, geel en zwart
36.000 vellen
vellen van 5 postzegels in
5 gelijke ontwerpen
Birza Design, Deventer 
Joh. Enschedé Security 
Print, Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp
Drukkerij

Kijk voor de bestelnummers van deze drie postzegel-
vellen Mooi Nederland 2019 op pagina 24.
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Minimalistisch-realistisch en luchtig 

Gevederde vriendjes 
ten voeten uit

WAT IS KENMERKEND VOOR JOUW 
TEKENSTIJL?
“Ik werk altijd op een witte achtergrond, 
waardoor de schilderijtjes zich goed lenen 
voor nieuwe composities. Als ik begin met 
een vogeltje, let ik op vorm en kleur, zodat 
er bijvoorbeeld niet alleen maar bruin te 
zien is. Ik houd van kleur en kies soms be-
wust voor kleuren die net tegen de realiteit 
aanschuren, zoals het gebruik van pastel-
tinten in een wit vlak. In mijn werk zoek ik de 
balans tussen snel en met lef iets opzetten 
én rustig en gedetailleerd uittekenen. Je 
zou mijn stijl minimalistisch-realistisch 
kunnen noemen. Daarnaast heeft het 
een zekere lichtvoetigheid, ik probeer het 
gevoel te geven dat het vogeltje leeft, een 
persoonlijkheid is geworden.”

WAT IS JE INSPIRATIEBRON?
“Het Zen tekenen, een meditatietechniek 
die ik heb leren kennen door het werk 
van Frederick Franck, de grondlegger 
van het Zen Zien Tekenen, en die ik ook 
beschrijf in mijn boek Het Zen tekenboek. 
Een intuïtieve manier van werken, waarbij 
je heel dun met potlood een contourlijn 
opzet. Bijna blind: je kijkt niet op het papier, 
maar naar het onderwerp en laat je handen 
meebewegen met je ogen. Vervolgens vul 
je dit met waterverf en inkt in. Het is be-

langrijk om tijdens het tekenen je aandacht 
bij het onderwerp te houden, anders raken 
je handen als het ware in de war. Je moet 
erop durven vertrouwen dat het iets moois 
wordt. Nadat de belangrijkste lijnen op pa-
pier zijn gezet, werk ik dit met aquarelverf 
en inkt uit. Dan kijk ik wel op mijn papier. Als 
je de rust en concentratie hebt om je ogen 
te trainen, krijg je beter werk.”

HOE VERTAALT ZICH DAT NAAR 
DE VOGELS OP DE POSTZEGELS?
“Bij het aquarelleren moet ik kiezen of ik de 
kleuren in elkaar laat overvloeien of dat ik 
het laat drogen en een kleurlaag erover-
heen zet. Dat betekent dat ik altijd een plan 
moet hebben: snel handelen voor een kleur 
opdroogt of juist wachten tot de kleur is 
opgedroogd. Het element water doet waar 
het zin in heeft en is niet altijd te sturen. Je 
ziet in feite allemaal laagjes verf over elkaar 
en toch wil je transparantie behouden 
door delen onbeschilderd te laten. Ik wil de 
laagjes ook niet te ver doorvoeren, want 
dan verdwijnt de luchtigheid uit het schilde-
rijtje.”

WELK VOGELTJE IS JE HET MEEST 
DIERBAAR?
“Ik kom uit een familie van vogelliefheb-
bers. Zo heb ik geleerd te letten op vogels 

23 APRIL 2019

Illustrator Michelle Dujardin maakte de levensechte schilderijtjes en Yvonne van Warmerdam 
van Orange Licensing bedacht de compositie voor twee nieuwe postzegeluitgiften: Vogels in 
Nederland en Tuinvogels in Nederland. Goed getroff en en kleurrijke portretjes van in totaal 
acht tuinfl uiters, die zo van de postzegel af kunnen vliegen.

Profi el
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die in onze tuin kwamen. Ik vind ze allemaal 
grappig, vooral de kleintjes. Dat zijn net 
vliegende eitjes. Het goudhaantje is mijn 
favoriet. Die had ik nog nooit in het echt 
gezien, tot ik een keer op de Veluwe was 
en er eentje tegen de ruit vloog. Die heb ik 
toen even vastgehouden tot hij bijkwam en 
weer verder kon.”

HEB JE ALS VOGELLIEFHEBBER NOG WAT 
OPGESTOKEN?
“Jazeker! Op de twee postzegels voor inter-
nationale bestemmingen staan de pest-
vogel en de putter. Beide namen blijken 
een eeuwenoude geschiedenis te hebben. 
De pestvogel was niet erg geliefd omdat 
men hem ervan verdacht dat hij de pest 
overbracht. En het puttertje was destijds 
een populair huisdiertje, bekend geworden 
door een schilderij van Carel Fabritius uit 
1654, waarop het afgebeeld staat met een 
ketting en een emmertje waarmee het zelf 
water kon putten. Heel ingenieus.”

Kijk voor het bestelnummer van het post-
zegelvel PostEurop: Vogels in Nederland 
op pagina 25. 

Tuinvogels in Nederland verschijnt 
op 20 mei

36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
off set
cyaan, magenta, geel en zwart
60.000 vellen
vel van 6 postzegels in 
2 verschillende ontwerpen
Michelle Dujardin, Rijswijk 
Yvonne Warmerdam, 
Orange Licensing, Gouda
Joh. Enschedé Security 
Print, Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm

Illustraties
Ontwerp

Drukkerij

normaal met fosforopdruk

cyaan, magenta, geel en zwart

2 verschillende ontwerpen
Michelle Dujardin, Rijswijk 

cyaan, magenta, geel en zwart

Michelle Dujardin schilderde ook een serie 
postsets. Kijk voor het bestelnummer van 
de postset zoogdieren op pagina 28.  

Kleurrijke vogels op het postzegelvel 
Caribisch Nederland - kolibries van 

St. Eustatius Kijk voor het 
bestelnummer op pagina 25.  
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Oproep voor jubileumnummer
Wat is volgens u het mooiste 
postzegelvel uit 100 edities 
Collect?

De populaire tv-serie Heel Holland bakt is alweer toe aan zijn zesde 
seizoen. Tijdens de uitzendingen bij omroep MAX wordt gezocht naar 
Nederlands beste thuisbakker. Tien amateurbakkers worden beoor-
deeld op diverse bak-disciplines door een professionele jury.

Om de start van het nieuwe seizoen extra aandacht te geven heeft 
PostNL een postset uitgegeven, bestaande uit een postzegelvel met 
vijf verschillende postzegels en vijf maxikaarten. Op de kaarten en de 
postzegels staan vijf foto’s van populaire taarten en gebak: een me-
ringue met aalbessen en bosbessen, een kersenchocoladetaart, een 
appeltaartje in roosvorm, een schuimtaart met frambozen, bramen 
en bosbessen en een cheesecake met vijgen. De achtergrondfoto van 
het postzegelvel is een opname van juryleden Robèrt Beckhoven en 
Janny van der Heijden en presentator André van Duin.
Kijk voor de bestelnummers op pagina 32.

De Dag van de Jeugdfi latelie werd afgelopen jaar op 17 november 
gehouden in Breda. Dit naar aanleiding van het jubileum van de Post-
zegelvereniging Breda, de oudste postzegelvereniging van Nederland.

Stamps4Friends, voorheen Jeugd Filatelie Nederland (JFN), heeft een 
ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder een aantal scholen en de 
bezoekers van de Dag van de Jeugdfi latelie. De winnares is Iris van 
Oers , van haar ontwerp zijn 3 velletjes gemaakt. Als thema is gekozen 
voor 125 jaar Postzegelvereniging Breda.

Op dit moment heeft u Collect 99 in handen. Het volgende 
nummer is dus een mijlpaal, de 100ste editie. We zijn inmiddels
druk bezig om hier een speciaal nummer van te maken en hebben
daarvoor uw hulp nodig. De eerste Collect was het najaars-
nummer van 1994. Er is dus inmiddels 25 jaar verstreken waarin 
honderden postzegelvellen in het blad zijn gepresenteerd.

Oproep: 
Graag zouden wij van u vernemen wat voor u het mooiste of meest
bijzondere postzegelvel is van de laatste 25 jaar en vooral
waarom. Een selectie uit de inzendingen willen we plaatsen in 
ons jubileumnummer Collect 100. De verhalen die in Collect 100 
verschijnen, worden beloond met een Jaarboek Nederlandse 
postzegels 2018. Stuur uw keuze voor 15 maart 2019 naar:
PostNL, 100 edities Collect, t.a.v. Arjan Jochems (14e lz), 
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

Postset Heel Holland bakt
Vijf smaakvolle postzegels en 
ansichtkaarten

Dag van de Jeugdfi latelie
Winnaar ontwerpwedstrijd 
voor de jeugd

Tijdens RTL Late Night op vrijdag 7 december is het postzegelvel 
Heel Holland Bakt overhandigd aan jurylid Janny van der Heijden.
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Agenda

15 februari t/m 10 juni
Alle Rembrandts
Ter gelegenheid van zijn 350ste sterfj aar in 
2019 presenteert het Rijksmuseum voor
het eerst in de geschiedenis een overzichts-
tentoonstelling van alle schilderijen, prenten 
en tekeningen van Rembrandt uit eigen
collectie.
www.rijksmuseum.nl

Rembrandt en het Mauritshuis
31 januari t/m 15 september
Het Mauritshuis heeft één van de belangrijkste 
collecties schilderijen van Rembrandt ter 
wereld. Ter nagedachtenis aan de 350e sterf-
dag van de meester-schilder van de Gouden 
eeuw zijn alle 18 schilderijen te zien in de 
monumentale ambiance van het Mauritshuis. 
www.mauritshuis.nl

18 t/m 20 april
Nationale Tentoonstelling 
Gouda 2019
Donderdag t/m zaterdag voor Pasen is er een 
tentoonstelling van circa 700 kaders met
internationale deelname in De Mammoet in 
Gouda.
www.sfeg.nl

maandag 22 april
Stinsenplantendag 2019
Leer alles over stinsenplanten op 
2e Paasdag in heemtuin Thijsse’s 
Hof in Bloemendaal. Presentaties, 
rondleidingen en workshops.
www.thijsseshof.nl

9 t/m 11 mei
Internationale Briefmarken-
Messe Essen (D) 2019
De 29e editie van de grootste postzegelbeurs 
van Duitsland. PostNL is wederom met een 
stand aanwezig.
www.briefmarkenmesse-essen.de

‘Opfrisbeurt’ verpakkingen
50 postzegels in een nieuw jasje
Tegelijk met een nieuwe productie van 50 geboortezegels, 50 postzegels voor 
rouwpost en 50 postzegels internationaal, is ook de vormgeving van de verpakkingen 
enigszins gewijzigd. Met een aangepaste vormgeving en deels gewijzigde informatie, 
hebben de verpakkingen een kleine opfrisbeurt gekregen. Vanaf 1 februari komen de 
producten in omloop.

De mooiste postzegel
van het afgelopen jaar:
Kinderpostzegels 2018

Meneer de Uil was in 2018 erg populair. Bij de jaarlijkse postzegelverkiezing, 
uitgeschreven in Collect nummer 98, namen de postzegelvellen met zijn 
kleurrijke afbeelding zowel de eerste als derde plaats in beslag. 
Kinderpostzegels 2018 werd eerste met 315 stemmen en De Fabeltjeskrant 
50 jaar – Meneer de Uil werd derde met 94 stemmen. Als tweede werd 
gekozen Beleef de natuur – paddenstoelen met 250 stemmen. 
Onder de inzenders werden 3 Jaarboeken Nederlandse Postzegels, een 
Postmap Koninklijke echtparen, 10 Zilveren postzegels Fokke & Sukke, 
5 Collectors items Olivier B. Bommel, 10 Bewaarmappen Beleef de natuur 
2018 en 15 Postsets Rijksmuseum van Oudheden - speelgoed verloot. 
PostNL dankt alle inzenders voor hun bijdrage!

2

1

3

Stinsenplantendag 2019
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Bewaarmap

Nederlandse
schilders uit de 
Gouden Eeuw 
UITGIFTEDATUM: 12 FEBRUARI Naar aanleiding 
van het succes van de eerder uitgegeven serie 
Nederlandse schilders in zilver is een selectie van 
de meest bekende schilders opnieuw uitgegeven, 
inclusief prachtige bewaarmap. Het gaat om de 
postzegelvellen met werken van Johannes Vermeer, 
Rembrandt van Rijn, Jacob van Ruisdael, Ferdinand 
Bol, Frans Hals en Jan Steen.
Prijs: € 20,-. 
Kijk voor de bestelnummers op pagina 20.

Gouden postzegel

Rembrandt in het Rijksmuseum
UITGIFTEDATUM: 15 FEBRUARI 2019 wordt een echt Rembrandtjaar. In het jaar dat het 
350 jaar geleden is dat de beroemdste schilder uit de Gouden Eeuw overleed, worden er veel 
tentoonstellingen georganiseerd. U heeft daarover kunnen lezen op pagina 4 en 5 van deze 
uitgave. PostNL brengt, naast de ‘papieren’ postzegels, ook een gouden postzegel uit van 
de ets het Zelfportret met pet. De postzegel wordt in een beperkte oplage van slechts 3.500 
exemplaren vervaardigd, bestaat uit 99,9% goud en wordt geleverd in een exclusief wit doosje.
Prijs: € 50,-
Kijk voor het bestelnummer op pagina 20.

Gratis
bij 

abonnement

Serie postzegelvellen

50 jaar De Fabeltjeskrant
UITGIFTEDATUM: 12 FEBRUARI De serie postzegelvellen over 
De Fabeltjeskrant groeit weer verder. PostNL geeft, in samenwerking 
met Stichting Kinderpostzegels Nederland, in totaal 25 postzegelvellen 
uit met karakters uit de oorspronkelijke versie van dit populaire televisie-
programma. Ieder personage heeft zijn eigen postzegelvel, met daarop 
vijf portretpostzegels en de laatste editie van de Fabeltjeskrant. Op het 
zesde en zevende postzegelvel staan de portretten van Meindert het 
Paard en Harry Lepelaar.

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 27.

Gratis
abonnement

Nederlandse
schilders uit de 
Gouden Eeuw 
UITGIFTEDATUM: 12 FEBRUARI 
van het succes van de eerder uitgegeven serie 
Nederlandse schilders in zilver is een selectie van 
de meest bekende schilders opnieuw uitgegeven, 
inclusief prachtige bewaarmap. Het gaat om de 
postzegelvellen met werken van Johannes Vermeer, 
Rembrandt van Rijn, Jacob van Ruisdael, Ferdinand 
Bol, Frans Hals en Jan Steen.
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Postset

Nederlandse zoogdieren
UITGIFTEDATUM: 12 FEBRUARI Michelle Dujardin is zelfstandig tekenaar 
en illustrator. Van haar hand zijn de illustraties die dit jaar zijn afgebeeld op de 
Nederlandse PostEurop-postzegels met als thema Vogels in Nederland. Later 
dit jaar komen er ook nog postzegels uit met zes tuinvogels. Verder verschijnen 
er in 2019 postsets met illustraties van Michelle Dujardin.  De onderwerpen 
volgen grotendeels de serie Beleef de Natuur, te beginnen met afbeeldingen 
van Nederlandse zoogdieren. De postset bestaat uit een ongestempeld 
postzegelvel en drie prachtige kaarten, met achtereenvolgens een hert, een 
haas en een vos. 
Prijs € 4,95 per postset
Kijk voor het bestelnummer op pagina 28.

Persoonlijke producten

Kijk voor het bestelnummer op pagina 28.

Beurspostzegels

Briefmarkenmesse
Essen 2019
UITGIFTEDATUM: 9 MEI Zoals u heeft kunnen lezen in dit nummer 
van Collect staan in 2019 vogels centraal bij PostEurop, de samen-
werkende Europese postbedrijven. Mede daarom heeft PostNL 
Europese vogels als thema gekozen voor de beurspostzegelvellen 
die verschijnen tijdens de postzegelbeurs in het Duitse Essen. 
Elk postzegelvel laat drie vogels zien binnen een categorie: grote 
watervogels, zwaluwen en uilen. De linker- en rechterpostzegel 
van elk van de drie uitgaven laat soorten zien die niet in Nederland 
voorkomen, de foto op de middelste postzegel toont juist een in 
Nederland algemeen voorkomende soort. Hiermee wordt het 
internationale karakter van deze postzegelserie benadrukt. De 
bijschriften op de postzegelvellen staan zowel in het Nederlands als 
in het Duits. 
Prijs: € 3,- per postzegelvel. 
Kijk voor het bestelnummer op pagina 28.

Beurspostzegels

Nationale Tentoonstelling 
Gouda 2019
UITGIFTEDATUM: 18 APRIL Tijdens de Nationale Tentoonstelling
Gouda 2019 verschijnen er drie bijzondere beurspostzegelvellen. 
Ieder postzegelvel heeft een van de drie partners van de tentoon-
stelling als onderwerp. Het postzegelvel van de Stichting Pro Filatelie
toont fi latelistische voorwerpen, het postzegelvel van de Filatelisten-
vereniging IJssel- en Lekstreek tonen monumenten uit het werk-
gebied van deze vereniging en het postzegelvel van de Goudse
stichting De Brievenbeurs bevat afbeeldingen van grachten in 
Gouda.
Het ontwerp en de foto’s zijn gemaakt door Kevita Badloe, student 
fotografi e aan de kunstacademie in Breda. Op de Nationale 
Tentoonstelling is nog meer werk van haar te zien. ‘Gouda van de 
kaart’ toont aan de hand van oude prentbriefkaarten en haar foto’s 
hoe Gouda in de loop der tijd is veranderd. Daarnaast zal Kevita 
tijdens de tentoonstelling reportagefoto’s maken van de bezoekers. 
Prijs: € 3,- per postzegelvel. 
Kijk voor het bestelnummer op pagina 28.
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Postzegelvel

400 jaar Synode van Dordrecht 
UITGIFTEDATUM: 4 FEBRUARI Tijdens het Twaalfj arig Bestand in de Tachtigjarige 
Oorlog werd van november 1618 tot mei 1619 de Synode van Dordrecht gehouden. 
Meer dan honderd predikanten, professoren en politici kwamen bijeen in een poging 
een oplossing te vinden voor de kerkelijke  (religieuze) verdeeldheid tussen Remon-
stranten en Contra-Remonstranten in Nederland. Tevens werd het initiatief genomen 
voor de eerste offi  ciële Nederlandse vertaling van de Bijbel, de Statenvertaling. De 
huidige Nationale Synode streeft naar meer eenheid tussen christenen in Nederland.
PostNL heeft in 2017 samen met fi latelistenvereniging ‘Gabriël’ een postzegelvel uit-
gegeven rondom Maarten Luther. Dit jaar verschijnt vanuit een nieuwe samenwerking 
het postzegelvel 400 jaar Synode van Dordrecht. 
Kijk voor de bestelnummers op pagina 28. 

Postzegelvellen

Grenscorrectie Nederland
en Grenscorrectie België
UITGIFTEDATUM: 3 DECEMBER 2018 Met ingang van 1 januari 2018 loopt de 
Belgisch-Nederlandse grens tussen de Belgische stad Visé en de Nederlandse 
steden Eijsden-Margraten en Maastricht weer in het midden van de Maas. 
Hiervoor is een verdrag uit 1843 aangepast. Er verschenen twee postzegel-
vellen, ontworpen door studenten van de kunstacademies van Luik en 
Maastricht. 

De winnende postzegel van Puglisi drukt het concept uit van een vriend-
schappelijk verdrag tussen twee naburige landen die samenwerken voor een 
gemeenschappelijke ontwikkeling. De Nederlandse en Belgische handdruk 
verwijst naar een oud gebaar dat teruggaat tot de Egyptische beschaving.
Het winnend Nederlands ontwerp van Hafkenscheid heeft de Maas als uit-
gangspunt genomen en bevat eveneens een handdruk, maar daarnaast ook 
symbolen van de Maas, zoals de eend en de boot én een grenspaal. Hierdoor 
is de achtergrond een doorlopende foto van de Maas geworden en zijn daar 
omheen de pijlers gekozen.
Prijs: € 6,- per postzegelvel.
Kijk voor het bestelnummer op pagina 27.

Postzegelvel

Jaar van het Varken
UITGIFTEDATUM: 12 FEBRUARI Op 5 februari is volgens de Chinese kalender 
het Jaar van het Varken begonnen. Het varken is het twaalfde dier in de twaalf-
jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem. Mensen die geboren zijn in het Jaar 
van het Varken worden veel positieve eigenschappen toegedicht, zoals eerlijk-
heid, betrouwbaarheid, geduld en tolerantie. PostNL heeft een postzegelvel 
uitgegeven met twee postzegels van het Jaar van het Varken. Eind vorig jaar 
is er ook een postzegelvel verschenen met zowel het Jaar van de Hond en het 
Jaar van het Varken. 
Prijs: € 3,- per postzegelvel.
Kijk voor het bestelnummer op pagina 28.

Persoonlijke producten
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Dienstverlening
met een glimlach
Klantenservice Collect Club

Wat is het mooie aan jullie 
werk?
“Onze superleuke klanten, de liefste en 
fi jnste mensen, die graag met hun hobby 
bezig zijn”, antwoorden teamleider Jolyne 
Kaptein en medewerkers Joyce Hendriks, 
Henk Hazenbroek en Jacqueline de Gouw
in koor. “We krijgen echt wekelijks bedank-
kaartjes. Een teken dat we als hechte 
groep iets voor mensen betekenen”, zegt 
Joyce. Henk, die al 41 jaar bij PostNL 
werkt, beaamt dit. “Natuurlijk gaat het 
altijd over postzegels, maar soms zijn 
de gesprekken persoonlijker. Ik ben zelf 
ook op leeftijd, je begrijpt elkaar goed.” 
Voor Jacqueline vormen de vijf post-
zegelbeurzen waar PostNL aanwezig is, in 
binnen- en buitenland, een hoogtepunt. 
“Face-to-face-contact met klanten is het 
allerleukst.”

Heeft het postzegelvirus
jullie ook al aangestoken?
“Toen ik hier kwam werken, ging er een 
wereld voor me open. Inmiddels heb ik 
heel veel leuke producten aangeschaft”, 
vertelt Jolyne. Joyce herkent dit. “Nu 
ik merk dat mensen een geschreven 
kaart met een mooie postzegel heel erg 
waarderen, stuur ik zelf ook meer kaarten. 
Het liefst met een postzegel die bij de 
ontvanger past.” Henk adviseert klanten 
graag over het compleet maken van hun 
collectie of de aanschaf van interessante 
postzegels. “Als ik zelf post krijg met een 
mooie postzegel, wordt-ie afgeweekt en 
in een album gestopt. En soms kan ik het 
niet laten om een nieuwe serie te kopen.” 
Jacqueline verzamelt niet zelf, maar viel 
als geboren Amsterdamse voor de zilve-
ren Johan Cruijff -postzegel. “Verder koop

 ik regelmatig postzegels als verjaardags-
cadeau voor vrienden, ben ik toch nog 
klant geworden”, lacht ze.

Wat zijn voor jullie onver-
getelijke momenten?
Jolyne: “Elke keer als ik zie met hoeveel 
passie ons team klanten te woord staat.” 
Joyce: “Toen een 91-jarige man persoon-
lijk langskwam om ons speculaas en cho-
cola te brengen, heel ontroerend.” Henk: 
“Het warme gevoel dat ik krijg als een 
klant vraagt mijn collega’s de groeten te 
doen. We kennen velen van hen inmiddels 
bij naam.” Jacqueline: “Die mevrouw die 
ons overstelpt met complimenten – dat 
we zo vrolijk opnemen en dat niets teveel 
is. Met zo’n klant aan de telefoon gaat de 
zon weer stralen!”

Postzegelverzamelaars, handelaars en postzegelverenigingen: ze melden zich dagelijks per mail, 
brief, bestelkaart en telefoon bij de Klantenservice van Collect Club. En – hoe kan het ook anders 
– de negen medewerkers zijn zelf inmiddels ook postzegelfan!

Wilt u met uw postzegelverzameling in deze rubriek? Stuur een e-mail naar collect@postnl.nl
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4 8 2
9 1 7 6

A 6 1 4
3 B 7 8

5 C 9
9 3 5

5 6 3
6 4 D 9

1 8

Maak kans op het boek

De gestolen zegel
van Bram Klein

Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke
kolom en in elk blok van 3 x 3 vakjes de
cijfers 1 t/m 9 slechts 1 keer voorkomen.
Het getal in de grijze hokjes A, B, C en D 
vormen achter elkaar de oplossing van
de puzzel.

Winnaars Collect 98
De oplossing van het kruiswoordraadsel 
in Collect 98 was ‘bezorgdienst’.
Uit de goede inzendingen zijn de volgende 
drie winnaars getrokken voor de prachtige 
DAVO-albums: 
Dhr. J.W. Stokkers, Meppel
Mevr. J. van Langeraad, Arnhem
Mevr. H. van Dijk, Hasselt
 

PUZZELPRIJS
Zesentwintig jaar nadat een unieke Tsjechische postzegel op een tentoonstelling is gestolen, 
wordt hij op een veiling in Praag te koop aangeboden. De Rotterdamse schrijver Bram Klein wil 
weten wie de verkoper is, want die zegel was van zijn overleden vader,  en vertrekt naar Praag. 

De gestolen zegel is een verslag van een spannende reis die de auteur honderd jaar terug in de tijd 
zal voeren. Hij betreedt de zonderlinge wereld van postzegelverzamelaars, waarin hij zijn weg zal 
moeten vinden om achter het ware verhaal van de gestolen zegel te komen.
Wij mogen 5 exemplaren van De gestolen zegel weggeven.
Wilt u kans maken? Stuur uw oplossing voor 26 maart naar:
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda.

Zesentwintig jaar nadat een unieke Tsjechische postzegel op een tentoonstelling is gestolen, 
wordt hij op een veiling in Praag te koop aangeboden. De Rotterdamse schrijver Bram Klein wil 
weten wie de verkoper is, want die zegel was van zijn overleden vader,  en vertrekt naar Praag. 

De gestolen zegel is een verslag van een spannende reis die de auteur honderd jaar terug in de tijd 
zal voeren. Hij betreedt de zonderlinge wereld van postzegelverzamelaars, waarin hij zijn weg zal 

Puzzel
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In het boek lopen drie verhaallijnen 
door elkaar: de speurtocht van Klein, 
het verhaal van zijn vader Hans en de 

geschiedenis van de postzegel. “Mijn vader 
verzamelde onder andere postzegels uit 
Tsjechoslowakije. Hij bezat één heel bijzon-
der exemplaar: een Tsjechische overdruk 
van een Oostenrijkse postzegel uit de tijd 
van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk”, vertelt 
Klein. “Deze postzegel was gedrukt op 
graniet papier, speciaal voor verzamelaars, 
en er waren er maar zeven van.”

Beruchte verzamelaar
Nadat de postzegel verdween, vernam 
Kleins vader dat één beruchte Tsjechoslo-
waakse verzamelaar, die de postzegel heel 
graag wilde hebben, steeds in de buurt van 
de inzending was gesignaleerd. “Diefstal 
was echter niet te bewijzen. Mijn vader zei 
altijd: ‘Wacht maar tot ik dood ben, dan 
komt hij met die postzegel’. In 2014 stierf 
hij, op 98-jarige leeftijd”, zegt Klein. “En 
vorig jaar september bood iemand de post-
zegel aan op een veiling in Praag. Laat dat 
nu die man zijn op wie mijn vader doelde!” 

Groot nieuws
Het veilinghuis trok de postzegel terug en 
overhandigde deze aan justitie in afwach-
ting van de rechtszaak. De pers sprong 
erbovenop en Klein verscheen in het 
Tsjechische journaal. “De man bevestigde 
dat het mijn vaders postzegel betrof, maar 
beweerde dat hij deze van hem gekocht 
had. Hij beschuldigde mijn vader zelfs van 
verzekeringsfraude. Dat was voor mij aan-
leiding om op onderzoek uit te gaan en een 
boek te schrijven”, verklaart hij. 

Bewijs
Klein sprak met diverse internationale ex-
perts om meer aan de weet te komen over 
de postzegelwereld, de zeldzame postzegel 
van zijn vader en om precies vast te stellen 
welk bewijs er was voor de diefstal. Uit-
eindelijk kwam hij via een Japanse vrouw 
in zijn woonplaats Rotterdam terecht bij 
de Japanse tentoonstellingsmedewerker 
die in 1991 de postzegel in ontvangst had 
genomen. “Die bevestigde dat de postze-
gel gestolen was, iets wat iedereen in de 
postzegelwereld al fluisterde.” 

Vergrootglas
Tot september vorig jaar had Klein, to-
neelschrijver en auteur van kinderboeken, 
niet kunnen vermoeden dat hij ooit een 
historische roman zou schrijven. Inmiddels 
staat zijn boek in de Tsjechische boeken top 
100 en is het verder verschenen in onder 
andere Nederland, Duitsland, Italië en 
Japan. Ook persoonlijk heeft het hem veel 
gebracht. “Toen ik de postzegel voor het 
eerst op mijn beeldscherm kreeg, voelde ik 
dat mijn vader naast me zat en zei: ‘Let op, 
dit is belangrijk’. Op reis had ik ook altijd zijn 
vergrootglas bij me. Eigenlijk hebben we dit 
boek samen gemaakt.”

Meer informatie, een tekstfragment en 
een kort filmpje zijn te vinden op 
www.uitgeverijdekring.nl/de-gestolen-zegel.

Zijn vader was een verwoed 
postzegelverzamelaar. En 
in het bezit van een zeld-
zame Tsjechoslowaakse 
postzegel uit 1919. Tot dit 
bijzondere exemplaar in 
1991 verdween tijdens de 
Phila Nippon in Tokyo – om 
vorig jaar in Praag te koop te 
worden aangeboden op een 
veiling. Bram Klein ontrafel-
de het mysterie in zijn boek 
De gestolen zegel.

Op jacht naar de
verdwenen postzegel
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Eerstedagenvelop nr. 782 
Rembrandt in het Rijksmuseum
€ 4,27
BESTELNUMMER 390250

Nieuwe uitgiften

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 790023BESTELNUMMER 790023



SHOP 21

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

Postzegelmapje nr. 591a 
Beleef de natuur - stinsenplanten
€ 6,27
BESTELNUMMER 390380

Postzegelmapje nr. 591b 
Beleef de natuur - stinsenplanten
€ 4,53
BESTELNUMMER 390381

Eerstedagenvelop nr. 783a 
Beleef de natuur - stinsenplanten

€ 7,53
BESTELNUMMER 390350

Eerstedagenvelop nr. 783b 
Beleef de natuur - stinsenplanten
€ 7,53
BESTELNUMMER 390351

Beleef de natuur - stinsenplanten
UITGIFTEDATUM: 25 FEBRUARI

Postzegelvel Beleef de natuur - stinsenplanten
Zelfklevend
€ 8,70
BESTELNUMMER 390362

Bewaarmap Beleef de natuur 2018
inclusief 4 postzegelvellen

€ 34,80
BESTELNUMMER 782508



22 Recent uitgegeven

Beleef de natuur - zoogdieren
UITGIFTEDATUM:  2 JANUARI

Postzegelmapje nr. 588a 
Beleef de natuur – zoogdieren
€ 6,27
BESTELNUMMER 390180

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

Eerstedagenvelop nr. 780a
Beleef de natuur – zoogdieren

€ 7,53
BESTELNUMMER 390150

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

Postzegelvel Beleef de natuur – zoogdieren
Zelfklevend
€ 8,70
BESTELNUMMER 390162

Postzegelset 
Beleef de natuur - zoogdieren

€ 14,95
BESTELNUMMER 790003

Boek Beleef de natuur -
zoogdieren 
€ 14,95
BESTELNUMMER 790004



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

SHOP 23Nieuwe uitgiften

220 jaar postbedrijf
UITGIFTEDATUM: 24 JANUARI

100 jaar luchtvaart
UITGIFTEDATUM: 11 MAART

Eerstedagenvelop nr. 781 
220 jaar postbedrijf

€ 4,27
BESTELNUMMER 390152

Eerstedagenvelop nr. 784 
100 jaar luchtvaart

€ 5,55
BESTELNUMMER 390550



24 Nieuwe uitgiften

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

Postzegelvel Mooi Nederland
Waddeneilanden - Texel
€ 4,35
BESTELNUMMER 390161

Mooi Nederland 2019 Waddeneilanden - Vlieland
UITGIFTEDATUM: 25 FEBRUARI

Mooi Nederland 2019 Waddeneilanden - Terschelling
UITGIFTEDATUM: 25 MAART

Mooi Nederland 2019 Waddeneilanden - Ameland
UITGIFTEDATUM: 23 APRIL

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

Prestigeboekje nr. 80 
Mooi Nederland  Waddeneilanden - Texel

€ 12,45
BESTELNUMMER 390111



SHOP 25

PostEurop: vogels in Nederland
UITGIFTEDATUM: 23 APRIL

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

Postzegelvel Caribisch Nederland - 
kolibries van St. Eustatius
€ 12,00
BESTELNUMMER 790026

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

Postzegelvel PostEurop:
 vogels in Nederland

€ 8,70
BESTELNUMMER 390661

Postzegelvel Caribisch Nederland - 
24 vogels van Bonaire
€ 24,00
BESTELNUMMER 790025



26 Recent verschenen

Jaarcollectie 2018 
Nederlandse Postzegelvellen
€ 100,25
BESTELNUMMER 1800JCV

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2018 
inclusief postzegels 
€ 113,00
BESTELNUMMER 1800JBPA

Jaarcollectie 2018 
Nederlandse Postzegels
€ 102,70
BESTELNUMMER 1800JCS

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2018 
exclusief postzegels 
€ 25,50
BESTELNUMMER 1800JBPC

Engelstalig
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2018
inclusief postzegels 
€ 113,00
BESTELNUMMER 1800JBPB

Jaarcollectie 2018
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER

Jaarboek 2018
UITGIFTEDATUM : 5 NOVEMBER



SHOP 27Persoonlijke producten

Bewaaralbum
 € 19,95
BESTELNUMMER 782550

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

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Gerrit de Postduif
 € 6,45
BESTELNUMMER 782554

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

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Harry Lepelaar
 € 6,45 
BESTELNUMMER 782553

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

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Juff rouw Ooievaar
 € 6,45
BESTELNUMMER 782555

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

De Fabeltjeskrant 50 jaar
UITGIFTEDATUM: 12 FEBRUARI

nieuw

Grenscorrectie Nederland & België
UITGIFTEDATUM: 3 DECEMBER 2018

Postzegelvel
Grenscorrectie

Nederland - België
€ 6,00

BESTELNUMMER 390163

Postzegelvel
Grenscorrectie
België - Nederland
€ 6,00
BESTELNUMMER 390164



28 Persoonlijke producten

Postzegelvel 
400 jaar Synode van Dordrecht
UITGIFTEDATUM: 4 FEBRUARI 

Postset Zoogdieren
UITGIFTEDATUM: 12 FEBRUARI 

Postset Zoogdieren
€ 4,95
BESTELNUMMER 790017

Postzegelvel 
400 jaar Synode

van Dordrecht
€ 3,90

BESTELNUMMER 790024

Postzegelvel
Jaar van het Varken

€ 3,00
BESTELNUMMER 780025

Beurspostzegels Nationale 
tentoonstelling Gouda
UITGIFTEDATUM: 18 APRIL

Beurspostzegels Essen
UITGIFTEDATUM: 9 MEI

Beurspostzegels nr. 3
Nationale tentoonstelling

Gouda
€ 3,00 

BESTELNUMMER 633807A

Beurspostzegels nr. 6
Essen 2019

€ 3,00
BESTELNUMMER 633808A

Beurspostzegels nr. 4
Nationale tentoonstelling

Gouda
€ 3,00 

BESTELNUMMER 633807B

Beurspostzegels nr. 7
Essen 2019

€ 3,00
BESTELNUMMER 633808B

Beurspostzegels nr. 5
Nationale tentoonstelling

Gouda
€ 3,00

BESTELNUMMER 633807C

Beurspostzegels nr. 8
Essen 2019

€ 3,00
BESTELNUMMER 633808C

Postzegelvel Jaar van het Varken
UITGIFTEDATUM: 3 DECEMBER 2018



SHOP 29Basisassortiment postzegels

Koning Willem-Alexander 2018

Postzegelvel Iconen Postzegelvel Liefde

Postzegelvel Iconen
Nederland 1 
zelfklevend
€ 8,70
BESTELNUMMER 346701

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

Set van 3 gestantste postzegels 
koning Willem-Alexander 2018: 
Nederland 1, Nederland 2, Internationaal 
€ 4,06
BESTELNUMMER 782575

met
aanduiding

W2



30 Laatste kans 
persoonlijke producten
Postzegelvellen bedreigde zoogdieren

Bewaaralbum 
Bedreigde zoogdieren
€ 19,95
BESTELNUMMER 770031

Postzegelvel 
Bedreigde zoogdieren: 
grote oceaannoordkaper
€ 7,50
BESTELNUMMER 770051

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Tasmaanse duivel
€ 7,50
BESTELNUMMER 770047

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Europese nerts
€ 7,50
BESTELNUMMER 770057

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
 jachtluipaard
€ 7,50
BESTELNUMMER 770059

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
chimpansee
€ 7,50
BESTELNUMMER 770056

Postzegelvel 
Bedreigde zoogdieren: 
Hirola
€ 7,50
BESTELNUMMER 770045

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
bruine slingeraap
€ 7,50
BESTELNUMMER 770054

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
rode panda
€ 7,50
BESTELNUMMER 770062

Postzegelvel 
Bedreigde zoogdieren: 

Bengaalse tijger
€ 7,50

BESTELNUMMER 770052

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Iberische lynx
€ 7,50
BESTELNUMMER 770030

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Hawaiaanse monniksrob 
€ 7,50
BESTELNUMMER 770048

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Sumatraanse orang-oetan  
€ 7,50
BESTELNUMMER 770060

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
brilbeer
€ 7,50
BESTELNUMMER 770053

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
bonobo
€ 7,50
BESTELNUMMER 770044

Postzegelvel 
Bedreigde zoogdieren: 
Europese bizon
€ 7,50
BESTELNUMMER 770050

Postzegelvel 
Bedreigde zoogdieren: 
zwarte neushoorn
€ 7,50
BESTELNUMMER 770061

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
 berggorilla
€ 7,50
BESTELNUMMER 770064

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Grévyzebra
€ 7,50
BESTELNUMMER 770046

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
sneeuwluipaard
€ 7,50
BESTELNUMMER 770063

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
savanneolifant
€ 7,50
BESTELNUMMER 770028



31Assortiment

POSTZEGELS 2019
Beleef de natuur: zoogdieren ZELFKLEVEND
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Texel
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Vlieland
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Terschelling
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Ameland
220 jaar postbedrijf
Rembrandt in het Rijksmuseum
Beleef de natuur: stinsenplanten ZELFKLEVEND
100 jaar luchtvaart
PostEurop: vogels in Nederland

POSTZEGELS 2018
De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
Architectuur Nieuwe Bouwen
Postzegelvel Beleef de natuur: 
paddenstoelen ZELFKLEVEND
Kinderpostzegels 2018
Dag van de postzegel 2018
Mijn groentetuin
De sfeer van december
Decemberzegels 2018

CARIBISCH NEDERLAND
Postzegelvel Caribisch Nederland - 24 vogels van Bonaire
Postzegelvel Caribisch Nederland - kolibries van 
St. Eustatius

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2019
GESTEMPELD Beleef de natuur: zoogdieren ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - 
Texel
GESTEMPELD Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - 
Vlieland
GESTEMPELD Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - 
Terschelling
GESTEMPELD Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - 
Ameland
GESTEMPELD  220 jaar postbedrijf
GESTEMPELD Rembrandt in het Rijksmuseum
GESTEMPELD Beleef de natuur: stinsenplanten 
ZELFKLEVEND
GESTEMPELD 100 jaar luchtvaart
GESTEMPELD PostEurop: vogels in Nederland

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2018
GESTEMPELD De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
GESTEMPELD Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
GESTEMPELD Architectuur Nieuwe Bouwen
GESTEMPELD Beleef de natuur: paddenstoelen
GESTEMPELD Kinderpostzegels 2018
GESTEMPELD Dag van de postzegel 2018
GESTEMPELD Mijn groentetuin
GESTEMPELD De sfeer van december
GESTEMPELD Decemberzegels 2018

POSTZEGELMAPJES 2019
nr. 588a Beleef de natuur: zoogdieren
nr. 588b Beleef de natuur:  zoogdieren
nr. 589 220 jaar postbedrijf
nr. 590 Rembrandt in het Rijksmuseum
nr. 591a Beleef de natuur: stinsenplanten
nr. 591b Beleef de natuur: stinsenplanten
nr. 592 100 jaar luchtvaart 
nr. 593 PostEurop: vogels in Nederland

POSTZEGELMAPJES 2018
nr. 579a Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
nr. 579b Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
nr. 580 De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil

BESTELNR 
390162
390161
390361
390461
390662
390165
390261
390362
390561
390661

380962
380961
381061

381161
381366
381261
381561
381461
381462

790025

790026

390162Y

390161Y

390361Y

390461Y

390662Y
390165Y
390261Y

390362Y
390561Y
390661Y

380962Y
380961Y
381061Y
381161Y
381366Y
381261Y
381561Y
381461Y
381462Y

390180
390181
390182
390280
390380
390381
390580
390680

380980
380981
380982

BESTELNR
381080
381180
381181
381380
381280
381580
381480
381481

390111
390311

390411
390611

380611
380711
380712
380911
381211

390150
390151
390152
390250
390350
390351
390550
390650

380950
380951
380952
381050
381150
381151
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381451
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nr. 581 Architectuur Nieuwe Bouwen
nr. 582a Beleef de natuur: paddenstoelen
nr. 582b Beleef de natuur: paddenstoelen
nr. 583 Kinderpostzegels 2018
nr. 584 Dag van de postzegel 2018
nr. 585 Mijn groentetuin 2018
nr. 586 De sfeer van december 2018
nr. 587 Decemberzegels 2018

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

PRESTIGEBOEKJES 2018
nr. 74 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 76 Honderd jaar De Ploeg
nr. 77 Mooi Nederland 2018
nr. 78 Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
nr. 79 Dag van de postzegel 2018

EERSTEDAGENVELOPPEN 2019
nr. 780a Beleef de natuur:  zoogdieren
nr. 780b Beleef de natuur:  zoogdieren
nr. 781 220 jaar postbedrijf
nr. 782 Rembrandt in het Rijksmuseum
nr. 783a Beleef de natuur: stinsenplanten
nr. 783b Beleef de natuur: stinsenplanten
nr. 784 100 jaar luchtvaart
nr. 785 PostEurop: vogels in Nederland

EERSTEDAGENVELOPPEN 2018
nr. 771a Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
nr. 771b Spraakmakend geld - de Nederlandse gulden
nr. 772 De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
nr. 773 Architectuur Nieuwe Bouwen
nr. 774a Beleef de natuur: paddenstoelen
nr. 774b Beleef de natuur:  paddenstoelen
nr. 775 Kinderpostzegels 2018
nr. 776 Dag van de postzegel 2018
nr. 777 Mijn groentetuin
nr. 778 De sfeer van december 
nr. 779a Decemberzegels 2018
nr. 779b Decemberzegels 2018

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

BEURSPOSTZEGELS 2018 
Beurspostzegels nr. 1 Filateliebeurs 2018 Hilversum
Beurspostzegels nr. 2 Filateliebeurs 2018 Hilversum
Beurspostzegels nr. 3 Internationale briefmarken-messe 
Essen 2018
Beurspostzegels nr. 4 Internationale briefmarken-messe 
Essen 2018
Beurspostzegels nr. 5 Internationale briefmarken-messe 
Essen 2018
Beurspostzegels nr. 6 Postex 2018

NEDERLAND



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

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

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

UITGEVER
Koninklijke PostNL BV en Nordfrim Groep
Redactie, vormgeving en productie Collect: 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 99 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
780055
780013
790017
780081

780009
780010
780011
790004

780054

780076
790023

Beurspostzegels nr. 7 Postex 2018
Beurspostzegels nr. 8 Postex 2018
Beurspostzegels nr. 9 Eindejaarsbeurs 2018
Beurspostzegels nr. 10 Eindejaarsbeurs 2018

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
Set van 3 gestanste postzegels koning Willem-Alexander

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

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Postzegelset Beleef de natuur: reptielen & amfibieen
Postzegelset Beleef de natuur: veldbloemen
Postzegelset Beleef de natuur: insecten
Postzegelset Beleef de natuur: paddenstoelen
Postzegelset Beleef de natuur: zoogdieren
Postzegelvel Fokke & Sukke: verjaardag
Postzegelvel Fokke & Sukke: huwelijk
Postzegelvel Fokke & Sukke: beterschap
Postzegelvel Fokke & Sukke: zomaar
Postzegelvel Fokke & Sukke: geboorte
Verzamelmap Fokke & Sukke
Postzegevel De Fabeltjeskrant Meindert het Paard nieuw
Postzegevel De Fabeltjeskrant Harry Lepelaar nieuw
Postzegelvel Fabeltjeskrant Jodokus de Marmot
Postzegelvel Fabeltjeskrant Gerrit de Postduif
Postzegelvel Fabeltjeskrant Juffrouw Ooievaar
Postzegelvel Fabeltjeskrant Momfert de Mol
Verzamelmap Posteurop Bruggen
Postaumaat: postzegelboekjes
Postaumaat: rolzegels
Postaumaat: postzegelautomaten
Postaumaat: automaatpostzegels
Postzegelvel Make it more fun
Postzegevel Jaar van de Hond / Jaar van het Varken
Postzegelvel Jaar van het Varken
Postzegelvel Grenscorrectie Nederland
Postzegelvel Grenscorrectie België
Postzegelvel 400 jaar Synode van Dordrecht
Bewaarmap Nederlandse schilders uit de Gouden Eeuw
Bewaarmap Beleef de natuur 2018

ZILVEREN POSTZEGELS
Zilveren postzegel Guust Flater 
Zilveren postzegel Fokke & Sukke

BESTELNR
633804B
633804C
633805A
633805B

1800JCS
1800JCV
1800JBPA

1800JBPB
1800JBPC

346701
346702
346703
350364
351162
344301
344302
360361
782576
782577
782578
782575

720042
730145
730143

780002
780004
780006
780008
790003
782544
782545
782546
782547
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782549
782556
782553
782551
782554
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782552
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780078
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390164
790024
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782579

PRIJS
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 3,00
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POSTSETS
Postset 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden - speelgoed
Postset 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden - glaswerk
Postset Zoogdieren
Postset Heel Holland bakt

BOEKEN
Boek Beleef de natuur - reptielen & amfibieen
Boek Beleef de natuur - veldboemen
Boek Beleef de natuur - insecten
Boek Beleef de natuur - Zoogdieren 

BEWAARALBUMS
Bewaaralbum de Fabeltjeskrant 

OVERIG
Map Multilaterale kerstzegels 2018
Gouden postzegel Rembrandt in het Rijksmuseum


