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ontdek de wereld van de postzegel

‘Ik speel met dubbelzinnigheid’ 
Audrey Large over vel « Vergeet-mij-nietje »Primeur: 

NL crypto stamp!
Nederlands eerste cryptopostzegel

Leuvenumse bossen 
In de serie Beleef de natuur

Gratis postset 
Sint-Pieters-
berg  

bij je bestelling
vanaf € 20

Gratis zilveren 
postzegel 
Nederlandse 
treinen
bij je bestelling
vanaf € 75



Prachtige 
cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis postset Sint-Pietersberg
bij je bestelling vanaf € 20*

Gratis zilveren postzegel Nederlandse 
treinen - NS 386 Hondekop
bij je bestelling vanaf € 75*

De Sint-Pietersberg zit vól geschiedenis. Zo herinneren de onderaardse 
mergelgrotten aan de mergelwinning die hier eeuwenlang plaatsvond. 
Tegenwoordig is de langwerpige heuvel bij Maastricht een 
beschermd Natura 2000-natuurgebied van Natuurmonumenten. 
De bijzondere planten en dieren die er wonen, zijn door illustrator 
Michelle Dujardin vastgelegd in een sfeervolle postset. Je ontvangt 
een ongestempeld postzegelvel en drie unieke kaarten cadeau bij 
je bestelling vanaf 20 euro uit deze Collect. De set is los verkrijgbaar 
à 4,95 euro (bestelnummer: zie pag. 34).

Over de Sint-Pietersberg verscheen ook een postzegelvel in de 
serie Beleef de natuur (zie pag. 25).

De NS 386 was een iconisch tweewagentreinstel in de serie elektrische 
treinen Mat ‘54 die de NS in de jaren 50 in gebruik nam. Deze oerdegelijke 
trein domineerde vanaf de jaren 70 jarenlang het Nederlandse 
Intercity-verkeer. De bijnaam ‘Hondekop’ dankte hij aan zijn ronde 
neus en ramen als ogen. In 1996 werd de NS 386 buiten dienst gesteld. 
Ontwerper Frank Janse vereeuwigde de loc op een prachtige zilveren 
postzegel, verpakt in luxe passe-partoutomslag. De set is ook los 
verkrijgbaar à 25 euro (bestelnummer zie pag. 31).
 

op=op

Profiteer nu van deze cadeaus en 
bestel snel!
*Uit Collect 112 kun je online, telefonisch of schriftelijk bestellen. 
Je ontvangt de postset als gratis premium bij je bestelling vanuit 
Collect 112 vanaf 20 euro. Als je vóór 1 november voor 75 euro of 
meer bestelt, krijg je ook de zilveren postzegel Nederlandse 
treinen - NS 386 Hondekop geheel gratis thuis gestuurd.  
Je ontvangt deze cadeaus alleen bij je eerste bestelling uit  
Collect 112. Actievoorwaarden op postnl.nl.

Zo bestel je uit Collect:
- via de online winkel op www.postnl.nl/collect
- met de bestelkaart van Collect
- telefonisch, onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen 

van 8.00 - 17.00 uur op 088 868 99 00



Volgende keer in Collect* o.a.:
Kinderpostzegels 2022, Dag van de Postzegel 2022,  
Decemberzegels 2022.
*Collect 113 verschijnt in de week van 15 november. 

Blijf op de hoogte van het laatste postzegel-
nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief 
via www.postnl.nl/collect-nieuwsbrief.
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NL crypto stamp 
Op 22 september verscheen Nederlands eerste cryptopostzegel: 
de NL crypto stamp. In dit artikel lees je er alles over.

Nieuwe uitgiften
Typisch Nederlands - voetbal
Beleef de natuur - Leuvenumse bossen
 
Profiel 
Audrey Large ontwierp het raadselachtige postzegelvel  
« Vergeet-mij-nietje ». ‘Ik speel met dubbelzinnigheid’.

Prikbord
Onthulling postzegelvel 250 jaar Koning Willem I
Uitreiking gouden postzegel Geboorte van Nederland
Uitreiking postzegelvel Paleis Het Loo
Praktische info over NL crypto stamp
Kinderpostzegelactie 2022

Gouden en zilveren postzegels
Geboorte van Nederland - Eerste Vrije Statenvergadering en 
Plakkaat van Verlatinghe
Nederlandse treinen - NS 386 Hondekop

Op bezoek bij
Veilinghuis Rietdijk

Persoonlijke producten
Postzegelvel Paleis Het Loo
Kijk op Nederland - Utrecht, Noord- en Zuid-Holland
Nederlandse onderwaterwereld - zoetwatermeren

Mijn postzegel en ik 
Anouk Bloemers-Bertjens verzamelt kaarten en postzegels via 
Postcrossing. ‘Het is elke keer weer een cadeautje.’

Beurzen en beurspostzegels
POSTEX 2022
Oudjaarsbeurs Houten

Puzzel 

Shop

Assortiment

Reis door de tijd
Schijnwerpers op waterbewoners
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Welkom in 
de blockchain
Als trouwe lezer van Collect weet 
je dat we met onze postzegel-
uitgiften graag door de tijd 
reizen. De ene keer blikken  
we honderden jaren terug  
in de geschiedenis, zoals  
met de gouden postzegels 
over de Geboorte van 
Nederland (pagina 12). 
Een andere keer 
nemen we een 
nieuwsgierig kijkje in  
de toekomst. Het futuristische, raadselachtige postzegelvel van 
Audrey Large (pagina 8-9) is daarvan een zinderend voorbeeld.

Dit kwartaal zet PostNL nog een forse stap verder. Op 22 september 
betraden we namelijk de magische wereld van non-fungible tokens 
(NFT's) en blockchains met de uitgifte van Nederlands eerste 
cryptopostzegel: de NL crypto stamp. Ik beken eerlijk dat 
daarmee ook voor mij een compleet nieuwe wereld openging. 
Weliswaar had ik jaren geleden een werkstuk over blockchains 
gelezen. Mijn zoon en een klasgenoot hadden het geschreven ter 
afronding van de middelbare school. En later hoorde ik ook over 
het bestaan van NFT’s. Maar verder...

Bij PostNL zijn we dan ook blij en trots met deze nieuwe en 
leerzame verkenningstocht door de toekomst, die helemaal  
past in onze visie waarin innovatie voorop staat. Over het hoe  
en waarom van de NL crypto stamp lees je alles op pagina 4 en 5.

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

Stephan van den Eijnden
Directeur Commercie Mail Nederland
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‘s Werelds eerste gezamenlijke uitgifte van cryptopostzegel

NL crypto stamp schrijft postzegelhistorie
Verzamelaars overal ter wereld keken er al maanden reikhalzend naar uit: de uitgifte van de  

NL crypto stamp, Nederlands eerste cryptopostzegel en ook ‘s werelds eerste gezamenlijke 

uitgifte ( joint issue, samen met de Oostenrijkse Post) van een cryptopostzegel ooit! 

Historische mijlpaal
Patricia Liebermann, hoofd Filatelie van 
Österreichische Post AG, begrijpt die 
gretigheid goed. De uitgifte is immers een 
historische mijlpaal. “Met deze cryptopost-
zegel in je verzameling maak je deel uit  
van de technologische en filatelistische 
historie.” In 2019 stond Patricia ook aan  
de wieg van de eerste cryptopostzegel ter 
wereld, de stamvader van de NL crypto 
stamp. “Met deze technologische innovatie 
wilden we destijds een nieuwe generatie 
verzamelaars aanspreken. Het succes was 
enorm. Verzamelaars overal ter wereld 
bleken open te staan voor deze baanbre-
kende vernieuwing. Tegelijkertijd boorden 
we ook een nieuwe doelgroep aan: mensen 
die alles in de blockchain verzamelen.”

Twee vliegen in één klap
Het Oostenrijkse postbedrijf is voorloper  
op het gebied van cryptopostzegels.  
De ontwikkeling van een cryptopostzegel 
kost veel tijd en werk. En de techniek achter 
de Oostenrijkse cryptopostzegel is tot nu toe 
ook de beste in de markt. Senior marketeer 
Verzamelmarkt Mirjam Verhaagen: “Om snel 
op deze markt te kunnen komen, hebben 
we een bewuste keuze gemaakt voor deze 
samenwerking. Daarnaast is een joint-issue 
(gezamenlijke uitgifte), een uitgifte van twee 
landen, zeer aantrek kelijk voor verzamelaars. 
We slaan dus twee vliegen in één klap.”

Echtheid controleren met NFC-chip
Voor het Oostenrijkse postbedrijf is de 
gezamenlijke uitgifte inmiddels de vierde 
crypto-uitgifte. Sacha van Hoorn, product-
manager bij PostNL: “Hierdoor kwamen  

Deze bijzondere 
uitgifte wil je toch 
in je verzameling 
hebben?”

Links Mirjam Verhaagen, 
rechts Sacha van Hoorn.
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we als het ware in een gespreid bedje.  
Door de nauwe samenwerking met onze 
Oostenrijkse collega's konden we meteen 
een volmaakt functionerende en beveiligde 
cryptopostzegel uitbrengen, voorzien van 
de laatste technologische ontwikkelingen 
en verbeterde beveiliging. Zo bevat het 
postzegelvel een cryptografische NFC-chip 
om met elke smartphone snel de echtheid 
te kunnen controleren.”

Elke cryptopostzegel is uniek
De NL crypto stamp bestaat uit een fysieke 
frankeerpostzegel met een QR-code die 
leidt naar een bijbehorende digitale 
tweeling. De digitale tweeling is een 
zogenaamd non-fungible token (NFT)  
in de blockchain, het wereldwijde digitale 
netwerk waarin bijvoorbeeld cryptovaluta 
als Bitcoin en Ethereum, contracten,  
digitale kunstwerken en inmiddels dus ook 
postzegels worden vastgelegd. Een NFT is 
uniek.  Op de postzegels prijken de kleuren 
van de betreffende landvlaggen en 
hetzelfde unieke symbool: een stierenkop. 

Verzamelen 2.0
De digitale versies zijn in vijf kleurvarianten 
opgeslagen. Rood is daarvan veruit het 
zeldzaamst. De kleur ontdek je pas bij het 
scannen van de QR-code op de postzegel. 
Patricia: “Het is een compleet nieuwe  
en innovatieve manier van postzegels 
verzamelen: Verzamelen 2.0. De digitale 
versie kun je desgewenst ruilen met andere 
verzamelaars, net zolang tot je alle kleuren 
hebt.” 

De NL crypto stamp en de Oostenrijkse 
evenknie komen tegelijkertijd uit. Alleen  
de waardeaanduidingen, landvlaggen  
en landsymbolen zijn verschillend.  
De Nederlandse postzegel is gesierd met 
een tulp en de Oostenrijkse versie met een 
edelweiss. Grafisch ontwerper David Gruber 
uit Wenen tekende voor het ontwerp naar 
een idee van PostNL en het Oostenrijkse 
postbedrijf. Ook de eerdere Oostenrijkse 
cryptopostzegels zijn van zijn hand. 

Een geheel nieuw tijdperk
De NL crypto stamp is PostNL’s eerste  
uitgifte met een nieuwe wereldwijde  
doelgroep. De verwachtingen zijn hoog-
gespannen. “Deze bijzondere  uitgifte wil je 
toch in je verzameling hebben?”, zegt Sacha 
van Hoorn. “Bovendien is het een heel 
veilige en laagdrempelige manier om  
kennis te maken met de block chain.”  
Patricia Liebermann: “Met postzegels  
vieren we alles wat historisch relevant is. 
Dus waarom ook niet het begin van  
een geheel nieuw tijdperk?”

Technische gegevens 
43 x 53 mm 
53,98 x 85,6 x 0,79 mm (+/- 0,05 mm)
Invercote Creato mat 240 g/m2
NFC-chip, folie, zilver metallic en vernis  
gegomd 
offset en zeefdruk
cyaan, magenta, geel, zwart 
140.000 postzegels
postzegelvel met 1 postzegel
David Gruber, Wenen (Oostenrijk)
Variuscard GmbH, Wenen (Oostenrijk)

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Bijzonderheden 

Gomming
Druktechniek

Drukkleuren
Oplage

Verschijningsvorm
Ontwerp   
Drukkerij

Zo werkt de 
cryptopostzegel
Het postzegelvel met de NL crypto 
stamp heeft het formaat van een 
bankpas en is verpakt in een speciale 
verpakking. De fysieke postzegel kun  
je verzamelen of gebruiken voor het 
frankeren van je post. Op de postzegel 
staat een QR-code. Als je die scant  
met je smartphone of tablet kun je de 
digitale tweeling ontdekken, bewaren 
en zelfs verkopen aan anderen.

Alle informatie over de NL crypto 
stamp, inclusief heldere uitlegvideo’s, 
vind je op NLcryptostamp.nl.

Waar verkrijgbaar?
De NL crypto stamp kost 9,05 euro en is, zolang de voorraad strekt, uitsluitend verkrijgbaar 
in de webshop NLcryptostamp.nl en de Bruna. De afgeleide producten (zoals bijvoorbeeld 
de eerstedagenvelop en het postzegelmapje) kun je alleen bestellen in de Collect-webshop 
postnl.nl/collect. Heb je een abonnement? Dan krijg je de NL crypto stamp automatisch 
thuisgestuurd.

5Nieuwe uitgiften



Typisch Nederlands: voetbal
Dit jaar kunnen de voetbalfans hun hart ophalen, met deze zomer het EK voetbal voor vrouwen 

en in november het WK voor mannen. De OranjeLeeuwinnen zijn inmiddels uitgespeeld, de oranje-

koorts loopt nu op voor de mannen in Qatar. PostNL bedient de oranjefans met het aanstekelijke 

postzegelvel Voetbal in de serie Typisch Nederlands.

Het voetbalpostzegelvel is de logische 
afsluiting van de sportreeks in de serie,  
die dit jaar is gewijd aan vijf zeer populaire 
Hollandse sporten: schaatsen, hockey, 
wielrennen, zeilen en voetbal. Met meer 
dan 3,5 miljard fans spreekt voetbal 
wereldwijd veruit het meest aan. Ook in 
Nederland. Ons land telt circa 1,2 miljoen 
voetballers, onder wie ruim 160.000 vrouwen. 

Uitvinders van het totaalvoetbal
Het Nederlandse voetbal staat internationaal 
in hoog aanzien. ‘We’ zijn tenslotte  
de uitvinders van het totaalvoetbal, het 
wervelende voetbalconcept waarmee Ajax 
en Oranje in de jaren 70 onder aanvoering 
van Johan Cruijff de voetbalfans in verrukking 
brachten. In die periode wonnen Feyenoord 
en Ajax de Europacup en stond het 

Nederlands Elftal 2 keer in een WK-finale. 
De Hollandse voetbalschool werd in 1988 
bekroond met een Europees kampioenschap. 
Het Nederlands vrouwenelftal won in 2017 
het EK en speelde in 2019 de finale van  
het WK in Frankrijk.

De fan naast het doel
De voetbalvrouw op het postzegelvel is een 
eerbetoon aan het Nederlandse vrouwen-
voetbal dat flink in de lift zit. In hun ontwerp 
brengen Claire Bedon en Edwin van Praet 
de kijker subtiel in de actie door het 
standbeen van de voetballer, de bal en  
de paardenstaart alle nét iets uit  
het beeldvlak te plaatsen. Edwin van Praet: 
“Dit versterkt de indruk dat de voetballer 
vlakbij is. Je bent de fan naast het doel die 
ziet hoe je favoriete voetballer gaat scoren.”

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

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

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

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Drukkerij

Familie van elkaar
Nu de 2022-reeks van Typisch 
Nederlands compleet is, kun je goed 
zien hoe de verschillende uitgiften op 
elkaar zijn afgestemd. De kleuren van 
de Nederlandse vlag keren op alle 
postzegelvellen terug. En ook het spel 
van rechte lijnen, driehoeken en cirkels 
is onmiskenbaar familie van elkaar. 
Edwin van Praet: “Als je alle postzegels 
naast elkaar legt, zie je welke ontwerp-
taal erachter schuilgaat.”

6 15 augustus 2022



De Veluwe in een notendop
In de Leuvenumse bossen tussen Harderwijk, Ermelo en Elspeet ervaar je de Veluwe in een notendop. 

Met wat geluk tref je er alle Veluwse ‘klassiekers’ zoals zwijnen, edelherten, reeën, vossen en zelfs 

wolven. Het postzegelvel Leuvenumse bossen in de serie Beleef de natuur is dan ook een staalkaart 

van de flora en fauna die Europa’s grootste aaneengesloten natuurgebied zo bijzonder maken. 

2300 hectaren ongerepte natuur
De Leuvenumse bossen beslaan zo’n 2300 hectaren. Ze omvatten  
het Leuvenumse Bos, het Hulsthorsterzand en landgoed Leuvenhorst. 
Natuurmonumenten zwaait er al meer dan honderd jaar de scepter. 
Dankzij het zorgvuldige beheer van de natuurorganisatie biedt  
het gebied alles wat we van de natuur in deze contreien hopen en 
verwachten: donkere naald- en loofbossen, zandverstuivingen, 
heidevelden en de Leuvenumse Beek.

Langs de idyllische beek vinden we prachtige oude loofbossen. En op 
drassige plekken staan bospartijen met berken, wilgen en fladderiepen, 
waarin (groot)wild als zwijnen, edelherten, reeën, vossen en wolven 
huizen. In het hele gebied broeden ook veel vogels, waaronder de nacht-
zwaluw, fluiter, ijsvogel en visarend. De heidevelden zijn begroeid met 
struik- en kraaiheide. Ze worden beheerd met een schaapskudde. 

Veel natuur in ere hersteld
Natuurmonumenten heeft veel gedaan om de natuur in het gebied  
te herstellen. Zo is het Hulshorsterzand, dat dichtgegroeid was met 
naaldbomen, met de hulp van vrijwilligers in oude glorie hersteld als 
stuifzandgebied. En ook de Leuvenumse Beek, de langste van  
de Veluwe, werd in oude kronkelende staat hersteld, inclusief 
klaterende watervalletjes. Fietsers en wandelaars worden bijna 
overvallen door de serene rust die er heerst. Het is een van  
de zeldzame plekken in Nederland waar je nog echte stilte ervaart. 

Herfstige ambiance
Op het postzegelvel zien we onder andere de fluiter, het edelhert,  
de wolf, het wildzwijn, de  vuurgoudhaan en de gewone mestkever. 
Ontwerper Frank Janse beeldde deze typische Veluwe-bewoners af  
in een herfstige ambiance met veel groen, grijs, bruin en geel. En voor 
het eerst gebruikte hij ook een vrijwel zwart beeld: het silhouet van  
de zwarte specht op de velrand links. Janse: “Zo lijkt het net alsof alle 
postzegels samen een boom vormen waarop hij aan het kloppen is.”

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

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

Technische gegevens 
40 x 30 mm
122 x 170 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
285.000 vellen
vel van 10 postzegels in 10 verschillende 
ontwerpen 
Frank Janse, Gouda
Buiten-Beeld
Cartor Security Printers,  
Meaucé-La Loupe, Frankrijk

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Fotografie 

Drukkerij
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Computerbeelden omzetten in objecten
Audrey Large ontwerpt beelden op de pc en 
zet die met een 3D-printer om in sculpturen, 
meubels, siervoorwerpen en andere tastbare 
objecten. Ze werkt met oude en nieuwe 
beeldtalen, zoals film, fotografie en digitale 
rendertechnieken. Welke beeldtaal ze waar 
heeft toegepast is nooit helemaal duidelijk. 
High tech en traditionele technieken lopen 
in elkaar over zonder heldere begrenzingen. 
De resultaten zijn fantastisch, vervreemdend 
en confronterend tegelijk.

Plekken van reflectie
Audrey groeide op in een dorpje bij 
Toulouse in Frankrijk. Ze vertelt: “Als kind al 
had ik een sterk gevoel voor beelden. Later 
ontdekte ik ook dat ik alledaagse dingen 
zoals tafels en stoelen niet zag als praktische 
gebruiksvoorwerpen, maar als objecten 

waarmee ik de kijker kan provoceren om zijn 
beleving van de werkelijkheid op de proef te 
stellen.” Maar haar fascinatie voor concepten 
en experimenten kreeg pas een eigen stem 
tijdens haar studie aan de Design Academy 
in Eindhoven, waar ze in 2017 cum laude 
afgestudeerde als master of arts in social 
design. Na nog een korte extra studie aan 
de Jan van Eyck Kunstacademie in Maas-
tricht ging Audrey in 2020 aan de slag als 
ontwerper in haar eigen studio in Schiedam, 
op luttele minuten fietsen van haar woning 
in Rotterdam.

‘Super geïntrigeerd’
Audrey Larges intrigerende objecten vielen 
al snel in de smaak in de kunst- en ontwerp-
wereld. Ze heeft inmiddels succesvolle 
exposities achter de rug in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam en in Keulen en 

New York en maakt meubels en sierobjecten 
voor Nilufar Gallery in Milaan. In 2021 werd 
haar werk bekroond met de Dutch Design 
Award in de categorie Young Designers. 

Aan deze prijs dankte ze de ontwerpopdracht 
voor de 2022-editie van de postzegelvelserie 
Dutch Design. “Het verzoek van PostNL 
verraste me volkomen. Ik was super 
geïntrigeerd en enthousiast, vooral omdat 
ik volledig de vrije hand kreeg. Uiteraard 
moest ik werken binnen de restricties van 
het postzegelvel. Maar ik besloot meteen 
om me daarvan los te maken en me volledig 
te focussen op het ontwerp.” 

Nooit het hele antwoord
Zoals altijd ging Audrey ook voor het 
post zegelvel op zoek naar objecten die je op 
verschillende manieren kunt interpreteren. 
“Mijn objecten en beelden vertellen een 
verhaal waarin ik nooit alles prijsgeef”, legt 
ze uit. “Aan de andere kant mag het werk 
ook niet te abstract worden. Er moeten nét 
genoeg verwijzingen zijn naar herkenbare 
beelden en objecten, zodat de kijker zich 
afvraagt: is het echt of fantasie? Een cartoon? 
Een oude afbeelding? Een bloem? Een 
buitenaards wezen? Is het abstract of 
figuratief? Door een mens gemaakt, of door 
de computer? De objecten roepen vragen 
op, maar geven nooit het hele antwoord.”

In Audrey Larges wereld is niets wat het lijkt 

‘Ik speel met dubbelzinnigheid’
Is het een foto of een computerbeeld? Is het een draak of... ja, wat is het eigenlijk? In de wereld 

van Audrey Large (1994) is niets wat het lijkt. Als kijker bepaal je zelf wat je ziet in haar objecten 

en beelden en waar deze je aan doen denken. “Ik speel met dubbelzinnigheid”, omschrijft de 

Française haar ongrijpbare beelden zelf. Ze daagt je hiermee uit om je bestaande opvattingen  

en beleving van de werkelijkheid in te ruilen voor nieuwe inzichten. Zo ook op haar postzegelvel  

« Vergeet-mij-nietje » in de serie Dutch Design.

« Vergeet-mij-nietje »
Voor de grafische vormgeving en typografie nam Audrey grafisch ontwerper Koos Breen 
(1984) in de arm. Hij integreerde de typografie naadloos in het beeld. Audrey: “Zwevende 
ellipsen die rond de objecten in de postzegels cirkelen en zo definiëren waar we naar 
kijken. Het resultaat is dynamisch en coherent tegelijk. Ik ben er erg gelukkig mee.”  
De titel « Vergeet-mij-nietje » is een knipoog naar het wezen van post. “Als je een brief 
of kaart stuurt vraag je in feite: Denk aan mij.” De Franse aanhalingstekens (guillemets) 
verwijzen naar Audrey’s afkomst.

8 26 september 2022



Met haar werk stimuleert Audrey de kijker 
om zélf nieuwe antwoorden te vinden.  
“We leven in een tijd van digitalisering en 
simulatie, waarin de scheidslijn tussen echt 
en niet echt onduidelijk is. In die verwarring 
ervaren mensen een spiritueel gat. Dat gat 
probeer ik te dichten met een nieuwe 
realiteit; een wereld waarin al die werkelijk-
heden door elkaar heen lopen en elkaar 
beïnvloeden. Een wereld die we herkennen 
en waarin we weer kunnen geloven.”

Prijs per postzegelvel (zes postzegels, 
waarde 1 internationaal): € 9,30.

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

Licht en 
cartoonesk
Binnen het stramien van het postzegel-
vel (één groot beeld en zes kleinere 
fragmenten binnen de postzegels) 
ontwierp Audrey Large een romp van 
een soort fabelwezen dat onderin  
het beeldvlak begint en via de linkerrand 
vertakt naar min of meer herkenbare 
objecten in de zes postzegelvlakken. 
Wat de objecten precies voorstellen 
laat Audrey aan onze fantasie over.  
“Er is van alles te herkennen, zoals  
bloemen, vazen of wezens, maar ik wil 
mijn objecten niet in taal beschrijven.  
Ik vertaal visueel hoe ik mij voel. 
Daarom zijn de beelden op het vel  
licht en cartoonesk.”

Als je een brief 
of kaart stuurt 
vraag je in feite: 
Denk aan mij.” 

Technische gegevens 
36 x 25 mm 
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart 
80.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 verschillende ontwerpen
Audrey Large, Schiedam  
Koos Breen, Den Haag 
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp  
Vormgeving 

Drukkerij

Foto: Alaa Abu Asad
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Postzegelvel Willem I  
vorstelijk onthuld
Het postzegelvel 250 jaar koning Willem I werd in vorstelijke stijl 
onthuld. Op 18 juni overhandigde Mirjam Verhaagen, senior marketeer 
Verzamelmarkt bij PostNL, het eerste exemplaar aan burgemeester 
Dr. Heiko Wingenfeld van de Duitse stad Fulda in het barokke 
stadspaleis aldaar. 

Vanuit dit paleis regeerde onze latere koning enkele jaren over  
het vorstendom Fulda en Corvey. Tegenwoordig is het in gebruik 
 als museum. De overhandiging viel samen met de opening van de 
expositie Design & Dynastie, waar tot en met 25 augustus historische 
kostbaarheden, brieven en kunstwerken van Willem en andere 
oranjevorsten en -vorstinnen waren te zien. 

Het postzegelvel (zes postzegels internationaal in drie ontwerpen) 
kost 9,30 euro. Kijk voor het bestelnummer op pagina 26.   

Uitreiking gouden 
postzegel in 
historische setting 
In Dordrecht reikte Stephan van den Eijnden, directeur commercie Mail 
Nederland bij PostNL, op 8 juli de gouden postzegel Eerste Vrije 
Statenvergadering in de serie Geboorte van Nederland (pagina 12) uit 
aan burgemeester Wouter Kolf en artistiek directeur Femke Hameetman 
van het Dordrechts Museum. De speciale box met de vier gouden 
postzegels van de serie krijgt een mooie plek in het museum.

De uitreiking vond plaats in het oude Augustijnenklooster tijdens  
de Nationale Vrije Statenvergadering. Burgemeesters, kinderburge-
meesters, inwoners en jongeren bespraken daar thema’s als vrijheid, 
veiligheid en klimaat. Op deze historische plek vond 450 jaar eerder,  
in 1572, de Eerste Vrije Statenvergadering van de Staten van Holland 
plaats. 

Foto's: Daisy von Dutch
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Paleis Het Loo krijgt eerste exemplaar  
In het grondig verbouwde Paleis Het Loo bij Apeldoorn wandel je als bezoeker 
door de geschiedenis van de Oranjevorsten die het sinds de zeventiende 
eeuw hebben bewoond. Een van de prachtig gerestaureerde vertrekken 
was op 16 augustus het decor van de uitreiking van het postzegelvel dat 
speciaal ter gelegenheid van de heropening verscheen. Namens PostNL 
overhandigde Stephan van den Eijnden, directeur Commercie Mail 
Nederland, het eerste exemplaar aan paleisdirecteur Michel van Maarseveen. 
De sfeer in het paleis was extra feestelijk, vanwege de vernieuwde Prinsen- 
en Prinsessendagen, waarbij kinderen vrolijk of gek verkleed in het paleispark 
mochten spelen. Meer over het postzegelvel lees je op pagina 15.

Donald Duck helpt 
Kinderpostzegelactie 
Het Nederlandse stripblad Donald Duck bestaat zeventig jaar. Deze mijlpaal 
wordt gevierd met een feestelijk postzegelvel voor de Kinderpostzegelactie 2022 
rond Donald Duck en andere Duckstad-bewoners. De postzegels worden van  
28 september tot en met 5 oktober huis-aan-huis verkocht door zo'n 140.000 
basisschoolleerlingen.

Vorig jaar bracht de Kinderpostzegelactie ruim 8,5 miljoen euro op. Dit jaar komt 
het geld ten goede aan kinderen die achterstanden oplopen omdat ze zich door 
omstandigheden slecht kunnen concentreren of weinig zelfvertrouwen hebben. 
In de actieweek verkopen de kinderen ook andere producten, zoals Donald 
Duck-tassen (shoppers) en speciale kinderpostzegels-pleisters in felle kleuren. 
Over het postzegelvel lees je meer in de volgende Collect.

NL crypto stamp verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
De NL crypto stamp (pagina 4-5) is niet alleen los verkrijgbaar, 
maar ook in een duo-verpakking, eerstedagenvelop en 
postzegelmapje. 

Duo-verpakking Nederland-Oostenrijk
De duo-verpakking bevat zowel deNL crypto stamp als de 
Oostenrijkse Crypto stamp 4.0. Zo heb je beide cryptopostzegels 
van ’s werelds eerste joint issue (gezamenlijke uitgifte). Het 
pakket bevat ook een exclusief 3D-bull masker (het unieke 
symbool van deze uitgifte) dat je zelf in elkaar kunt zetten. 

Eerstdagenenvelop en postzegelmapje
De eerstedagenvelop en het postzegelmapje ontvang je  
apart van de NL crypto stamp. Je weet dan zeker dat  
niemand anders de kleur van de digitale versie al heeft 
gescand. Op de eerstedagenvelop plak je de gestempelde 
 NL crypto stamp naast het rechter poststempel op de envelop. 
In het postzegelmapje plaats je de papieren postzegel in  
de klemstrook.

Zo kun je bestellen
De NL crypto stamp is uitsluitend verkrijgbaar via  
NLcryptostamp.nl en in de Bruna-winkels. Abonnees krijgen 
de NL crypto stamp automatisch thuisgestuurd. De duo-
verpakking, de eerstedagenvelop en het postzegelmapje kun 
je alleen bestellen in de Collect-webshop postnl.nl/collect. 
Bestellen bij de klantenservice of via het bestelformulier is  
dus niet mogelijk. Alle info vind je op NLcryptostamp.nl.
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Bladzijden in vaderlandse geschiedenis
Eerder dit jaar verschenen gouden postzegels 
van de Inname van Den Briel (1572) en  
het Wilhelmus (circa 1570). Op 19 en 26 juli 
volgden de postzegels van de Eerste Vrije 
Statenvergadering en het Plakkaat van 
Verlatinghe. De postzegels verbeelden 
bladzijden in de vaderlandse geschiedenis, 
met rechts onderin de paginahoek  
het jaartal van de gebeurtenis.

Eerste Vrije Statenvergadering
Na de Inname van Den Briel op 1 april 1572 
sloten steeds meer Hollandse steden zich 
aan bij de opstand tegen het Spaanse 
gezag. Van 19 tot en met 23 juli kwamen 
afgezanten van twaalf opstandige steden  
in het Dordtse Augustijnenklooster in  
het geheim bijeen voor de eerste vrije 
vergadering van de Staten van Holland. 
Daarin keerden ze zich tegen het beleid  
van koning Filips II, benoemden ze prins 

Willem van Oranje tot stadhouder en 
bespraken ze de invoering van de vrijheid 
van godsdienst. De vergadering was een 
cruciale stap op weg naar onafhankelijkheid. 
De postzegel toont een gravure van 
afgezanten rond de vergadertafel.

Plakkaat van Verlatinghe
Zijn tirannieke bewind beu keerden  
de opstandige gewesten koning Filips II  
op 26 juli 1581 definitief de rug toe. Op  
die datum ondertekenden zij in de 
Staten-Generaal het Plakkaat van Verlatinghe. 
Het document was een onvervalste 
onafhankelijkheidsverklaring, waarin Filips 
werd afgezet als koning. Zeven jaar later  
was de onafhankelijke Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden een feit. De impact 
van het Plakkaat werkt nog steeds door.  
Zo haalde koning Willem-Alexander tijdens 
zijn inhuldiging in 2013 nog diverse passages 
aan over de relatie tussen vorst en volk. 

Op de postzegel zijn een uitsnede  
van het document en het lakzegel  
van de Staten-Generaal afgebeeld.

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

Geboorte van Nederland
De eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) waren een aaneenschakeling van heftige 

gebeurtenissen die een blijvend stempel drukten op de toekomst van Nederland. Enkele doorslagge-

vende mijlpalen worden herdacht in de vierdelige gouden-postzegelserie Geboorte van Nederland.

Oplage slechts 
750 exemplaren 
De gouden postzegels kosten 50 
euro per stuk. Bij een abonnement 
op de hele serie (vier  postzegels, 
prijs 200 euro) ontvang je een 
 exclusieve luxe bewaarbox cadeau. 
De oplage is beperkt tot 750 exem-
plaren. De postzegels zijn gemaakt 
van 24-karaats goud (gehalte 99/100) 
en worden geleverd met certificaat 
van echtheid.
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Afscheid van de stoomtrein
In de jaren 50 van de vorige eeuw namen  
de Nederlandse Spoorwegen afscheid van 
de stoomtrein, die tot dan toe nog in gebruik 
was. Ook het oudste elektrische materieel 
was in die periode aan vervanging toe.  
In 1954 introduceerde het spoorbedrijf  
een nieuwe serie elektrische treinen onder 
de naam Materieel ‘54, ook bekend als  
Mat ‘54. 

Oerdegelijk werkpaard
Alom bekend was het tweewagentreinstel 
NS 386. Het eerste treinstel van dit type 
verliet in 1962 de werkplaats van Werkspoor 
in Utrecht. De trein was een betrouwbaar 
werkpaard met uitstekende rij-eigenschappen. 
Zijn maximum snelheid was 140 kilometer 
per uur. Al vrij snel na zijn introductie groeide 
de NS 386 uit tot het standaard treinstel 
voor het Nederlandse sneltreinverkeer. 

Eerst groen, later geel
De eerste treinen van dit type waren groen 
gekleurd met gele ‘snorren’ op de neuzen.  
In de jaren 70 werden de groene treinen 
geel geschilderd, de nieuwe huiskleur van 
de NS. De bijnaam Hondekop dankten  
de treinen in de Mat ‘54-serie aan hun 
ronde, vooruitstekende neus en ramen als 
ogen. Dit ontwerp was zeer doordacht.  
De ronde cabineneus bood de machinist 
een optimale bescherming bij aanrijdingen. 

Te zien in het Spoorwegmuseum
Vanaf 1989 werden de Hondekop-treinen 
een voor een buiten dienst gesteld. En in 
1996 viel definitief het doek. Een groen 
exemplaar van de NS 386 is nog steeds te 
bewonderen in het Spoorwegmuseum in 
Utrecht.

In de serie Nederlandse treinen verschenen 
eerder dit jaar zilveren postzegels van de 
No. 3737 Jumbo en de NS 2530 Bisschop. 

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

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

Nederlandse treinen - NS 386 Hondekop
Veel Collect-lezers kunnen hem waarschijnlijk blindelings uittekenen: de NS 386, beter bekend  

als de Hondekop. Wellicht heb ook jij menige uren getreind in dit oerdegelijke treinstel met zijn 

typische bolvormige neuzen, dat jarenlang het Nederlandse spoor domineerde. Dit boegbeeld 

van het naoorlogse treinverkeer mocht dan ook niet ontbreken in de zilveren-postzegelserie 

Nederlandse treinen.
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Directeuren-taxateurs John Kuin en René 
Roelandse hopen dat het dan weer net zo 
druk wordt als in april, toen meer dan 3600 
kavels van eigenaar verwisselden. Vanuit 
alle continenten verwachten ze weer veel 
kopers voor het internationale aanbod dat 
tijdens de veilingsessies onder de hamer 
komt. De laatste veiling trok meer dan  
800 bieders, onder wie veel Chinezen. 
“Want daar is de postzegelmarkt booming. 
Onze ervaring is dat de internationale 
postzegels naar het buitenland verhuizen 
en de Nederlandse postzegels in eigen land 
blijven.”

Veilen levert meer op
Rietdijk Veilingen is een van de grotere en 
oudere Nederlandse veilinghuizen voor 
postzegels en munten, in 1919 opgericht 
door John Rietdijk. In het historische pand 

schuin tegenover Paleis Noordeinde in  
Den Haag is het dagelijks een komen en gaan 
van bezoekers die hun verzamelingen laten 
taxeren door een van de postzegelexperts. 
“Wij geven ze dan een eerlijke schatting  
van de mogelijke veilingopbrengst”, vertelt 
Roelandse. “Desgewenst kopen wij  
de postzegels zelf in, maar wij adviseren  
ze meestal om te veilen. Dat levert voor  
de inzender doorgaans meer op.”

Enorme klus
In de maanden tussen de twee jaarlijkse 
postzegelveilingen is het Rietdijk-team druk 
met het sorteren, fotograferen, beschrijven 
en opdelen van de postzegels in kavels, 
veelal op thema. Roelandse: “Dat is altijd 
weer een enorme klus. Werkweken van  
zes dagen zijn heel gewoon.” Ruim voor  
de veiling kunnen belangstellenden  

het aanbod bekijken tijdens de kijkdagen. 
Alle postzegels staan ook in een dikke 
catalogus die ook online is te raadplegen.  
De laatste veiling in april duurde twee 
dagen, met twee zittingen per dag. 

Wel zo makkelijk
De komende veiling wordt de eerste met 
publiek sinds de uitbraak van corona. Maar 
een massale toeloop naar de veilingzaal 
wordt niet verwacht. “Vroeger was een 
veiling een dagje uit. Maar die tijd is voorbij. 
Verreweg de meeste kopers bieden nu 
schriftelijk of online via RiedijkLive. Je hoeft 
de deur niet uit, geen parkeerstress... wel zo 
makkelijk. Alleen de gezelligheid van weleer 
is er een beetje af.”

Meer over het veilinghuis op 
rietdijkveilingen.nl.

Rietdijk Veilingen
Bij Rietdijk Veilingen in Den Haag heersen opluchting en tevre-

denheid. De veiling van april zit erop. De pakketten met postze-

gels zijn verzonden naar de kopers. En de schappen zijn ‘lekker 

leeg’. Óp naar de volgende postzegelveiling in november...

Bieden tijdens  
de veiling
Meebieden tijdens de veiling kan op 
drie manieren: live in de zaal, schriftelijk 
met een vooraf ingevuld ‘biedbriefje’ en 
online via een speciale internetlink. 
René Roelandse: “Van de ruim 
achthonderd bieders in april deden zo’n 
vierhonderd dat schriftelijk. Voor veel 
verzamelaars is bieden via internet nog 
een stap te ver.”

John Kuin René Roelandse 
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Hard nodig
Paleis Het Loo werd in 1686 gebouwd voor 
stadhouder Willem III en zijn echtgenote 
Mary Stuart. In de eeuwen daarna was  
het complex de zomerresidentie van  
de Oranjes. Sinds 1984 is het paleis een 
 rijksmuseum. In 2018 waren de gebouwen 
hard toe aan een grondige verbouwing.  
Ze zaten vol met asbest, de installaties 
waren sterk verouderd en ook de historische 
interieurs en schilderingen konden wel  
een flinke opknapbeurt gebruiken. Met  
de geslaagde facelift kreeg het paleis zijn 
oorspronkelijke zeventiende eeuwse 
grandeur terug. 

Urenlang rondlopen
Anne Schaufeli (1987) van studio026 in 
Arnhem was een van de eerste bezoekers 
na de heropening. Ze liep er urenlang rond 
om inspiratie op te doen voor het post-
zegelvel dat ze samen ontwierp met collega 
Huub de Lang (1980). Ze vertelt: “Wat me 
vooral van mijn bezoek is bijgebleven zijn  
de rijkdom van de inrichting met de vele 
kleuren, ornamenten, patronen en 
opvallende vormentaal en de manier 
waarop je met verhalen over de vroegere 
bewoners wordt meegenomen in  
de geschiedenis.”

Bedkamer van Mary Stuart
Ook de postzegels nemen je mee op wande-
ling door de paleisvertrekken. Zo bezoek je 
de bedkamer van Mary Stuart, de toiletkamer 

van Sophie van Württemberg (eerste 
echtgenote van koning Willem III),  
de zitkamer van Emma van Waldeck-Pyrmont 
(tweede echtgenote van Willem III en later 
koningin-regentes), de zitkamer van 
koningin Wilhelmina en de tienerslaap-
kamer van de jonge prinses Juliana. Van  
elk vertrek is ook een detail te zien, zoals 
een bloemhouder van Mary, een spiegel 
van Sophie, een pendule van Emma,  
een tafelstuk van Wilhelmina en een koffer 
van Juliana. 

Prachtige vormentaal 
Met de interieurs en typerende details 
wilden de ontwerpers recht doen aan  

de persoonlijkheid van de bewoners. “Mary 
was bijvoorbeeld dol op Delfts aardewerk, 
met name grote tulpenvazen. De bloem-
houder op de postzegel staat prominent in 
haar bedkamer”, aldus Schaufeli. De vorm 
van elke postzegel is geïnspireerd op een 
patroondetail uit de betreffende kamers. 
“Die patronen hebben we grafisch zo naar 
onze hand gezet dat je door de prachtige 
vormentaal van het paleis heen naar  
de details kijkt.”

Prijs per postzegelvel (tien postzegels): € 9,60.

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

Postzegelwandeling door prachtig gerestaureerd paleis

Het Loo heeft zijn grandeur terug
Op 15 april was het eindelijk zover. Op die datum opende Paleis Het Loo bij Apeldoorn weer zijn 

deuren voor het publiek na een grootscheepse renovatie en restauratie die maar liefst vier jaar in 

beslag namen. Het prachtige resultaat is te zien op tien postzegels in het persoonlijke postzegelvel 

Paleis Het Loo. 
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Een verrassend perspectief
Eerder dit jaar vloog Kijk op Nederland boven 
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, 
Flevoland en Gelderland. Dit kwartaal toont 
de serie ons vijftien bijzondere plekken in 

Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland 
vanuit een onthullend perspectief. Zo  
zien we in Utrecht het kruispunt van het 
Amsterdam-Rijnkanaal met de Nederrijn bij 
Wijk bij Duurstede, de één km lange Parkper-
gola in het Máximapark in Leidsche Rijn bij 
Utrecht, het ecoduct Mollebos bij Austerlitz 
op de Utrechtse Heuvelrug, de Domkerk in 
Utrecht en polder Willeskop bij Oudewater. 

Van Enkhuizen tot Kinderdijk
In Noord-Holland bekijken we de pittoreske 
‘haringstad’ Enkhuizen, de polders bij 
Nieuw-Loosdrecht, Julianadorp aan Zee, 
Nemo Science Museum in Amsterdam en 
vuurtoren Het Paard op Marken. En in 
Zuid-Holland vliegen we boven de middel-
eeuwse Burcht van Leiden, de bollenvelden 
bij Noordwijkerhout, het verkeersknooppunt 
Ridderkerk, de havens van Rotterdam en  
de beroemde molens bij Kinderdijk.

‘Tot op de vierkante meter gecultiveerd’
In het ontwerp spelen de verkavelingspatro-
nen in het landschap een belangrijke rol.  
De velrand is ingeruimd voor een uitvergrote 
foto van een van de luchtfoto's en een 
grafische weergave van een typerend 
verkavelingspatroon. Met alle postzegel-
vellen naast elkaar is de serietitel Kijk op 
Nederland subtiel zichtbaar. Ontwerpers 
Huub de Lang en Anne Schaufeli: “Door 
verkaveling is het land verdeeld en 
begrensd en wordt het ingrijpen van  
de mens zichtbaar. Dit is echt typerend  
voor Nederland. De verkavelingspatronen 
op de postzegelvellen zijn onze ode aan  
het gemaakte landschap. De mens die  
het land naar eigen hand zet.”

Prijs per postzegelvel: € 4,80.

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

Kijk op Nederland bezoekt Utrecht, Noord- en Zuid-Holland

Ode aan het gemaakte landschap
Vliegend boven Nederland valt op hoe keurig aangeharkt ons land is. We zien een onafzienbare 

collage van netjes afgemeten lijnen, vlakken en kleuren, waarin elke plaats, elke akker en elk snufje 

natuur met uiterste zorg is geplaatst. De serie Kijk op Nederland ving dit unieke, handgemaakte 

landschap in twaalf postzegelvellen waarop elke provincie haar eigen signatuur meekreeg.

Zestig verschillende 
postzegels 
De hele serie telt in totaal zestig 
verschillende postzegels met lucht-
foto’s van bijzondere locaties die zijn 
geselecteerd op basis van vijf thema’s: 
architectuur, bebouwing, infrastruc-
tuur, natuur en water. De luchtfoto’s zijn 
gemaakt door luchtfotospecialist Karel 
Tomeï uit Eindhoven. 

16 13 september 2022



Fantastische ontdekkingen
Reizend door Nederland zien we water.  
Heel veel water. Meer dan 7600 km2, ofwel 
18 procent van ons land, ligt verborgen onder 
een doorgaans ogenschijnlijk ondoorzichtig 
wateroppervlak. Als je daarin een duik 
neemt, zou je fantastische ontdekkingen 
doen. Zelfs na honderden duiken kijken  
de doorgewinterde onderwaterfotografen 
Arthur de Bruin, Willem Kolvoort en Matthijs 
de Vos nog steeds hun ogen uit tijdens hun 
exploraties. Van hun brede kennis van  
de Nederlandse onderwaternatuur maakte 
ontwerper Bart de Haas (1966) dankbaar 
gebruik bij zijn research voor de thema’s  
en de fotokeuze voor de postzegelserie en 
het bijbehorende prachtige bewaaralbum.  

Nederlandse zoetwatermeren
Dit kwartaal verschenen twee postzegel-
vellen met veelvoorkomende vissen en 
planten in  Nederlandse zoetwatermeren, 
zoals de Friese meren en het Naardermeer, 
het oudste beschermde natuurgebied van 
Nederland. In tegenstelling tot plassen, die 
door mensen zijn uitgegraven, zijn meren 
op natuurlijke wijze gevormd. In de loop  

der eeuwen ontstonden hier geheel eigen 
waardevolle biotopen, die anders zijn dan 
die van plassen. De verschillen zijn vooral  
te verklaren door de grondsoorten, die elk 
hun eigen specifieke invloed hebben op  
de waterkwaliteit en de flora en fauna.

Waterkwaliteit sterk verbeterd
In de tweede helft van de vorige eeuw ging 
de waterkwaliteit van de meeste Nederlandse 
meren sterk achteruit door overbemesting 
en ongeremde rioollozingen. Hierdoor 
verdwenen waterplanten die een belang-
rijke schakel vormden in de voedselketen. 
De laatste jaren is de waterkwaliteit  
gelukkig sterk verbeterd. Er wordt nu alleen 
gezuiverd water geloosd en de bemesting 
door boeren is verminderd. Dankzij 
zorgvuldig beheer zijn deze wateren  
weer de rijke biotopen van weleer, waarin 
paling, brasem, bittervoorn, zeelt, snoek  
en snoekbaars en typische onderwater-
planten als waterlelie, lidsteng en water-
ranonkel goed gedijen.

Kijk voor bestelnummers op pagina 33. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Serie Nederlandse onderwaterwereld

Vissen en planten in zoetwatermeren
Meren en plassen lijken op het eerste gezicht heel veel op elkaar. Pas tijdens een duik onder water 

merk je hoe verschillend hun werelden zijn. Vandaar dat de watersoorten hun eigen postzegelvellen 

kregen toebedeeld in de unieke driejarige serie Nederlandse onderwaterwereld.

Exclusieve cadeaus 
bij abonnement 
Elk kwartaal verschijnen twee vellen 
met elk vijf postzegels in drie verschil-
lende ontwerpen. Prijs per postzegel-
vel: 4,80 euro. Een abonnement kost 
9,60 euro per kwartaal (38,40 euro per 
jaar)*. Bij je eerste zending vind je ook 
het unieke postzegelvel Leven in de 
overstromingsvlakte met vijf prach-
tige onderwaterpostzegels in drie 
verschillende ontwerpen als exclusief 
welkomstgeschenk. Het speciale 
bewaarboek ontvang je bij de derde 
abonnementszending, eveneens gratis. 
Voor je aanmelding bel je naar Collect 
Club: tel. 088 - 86 89 900. Of gebruik  
het bestelformulier bij deze Collect. 

*Onder voorbehoud van prijswijzigingen 
posttarieven. 
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‘Elke keer weer een cadeautje’
Wie goed doet, goed ontmoet... Anouk Bloemers-Bertjens (1970) leeft al jaren volgens dat 

aanstekelijke motto. En die levenshouding legt de Limburgse postzegelverzamelaar geen wind-

eieren. Om de haverklap ligt er een mooie ansichtkaart uit een ver of minder ver buitenland op  

de deurmat, niet zelden vergezeld van een envelop vol mooie postzegels.

Anouk woont haar hele leven al in Haelen bij Roermond. Sinds  
het plotselinge overlijden van echtgenoot Bert in 2021 woont ze 
alleen met dochter Anne en Anne’s vriend Carlo. Gelukkig heeft ze 
veel hobby’s die voor afleiding zorgen. Een daarvan is postzegels 
verzamelen. “Dat doe ik al van kleins af aan. Van mijn vader kreeg 
ik postzegels die hij over had en plakte die in postzegelalbums.  
Ik spaar dus al bijna mijn hele leven.”

Inmiddels is Anouks verzameling uitgegroeid tot een indrukwek-
kende collectie van twintig albums met vele duizenden postzegels. 
“Willekeurige enveloppen, ansichtkaarten en gestempelde 
postzegels uit de hele wereld. Van alles wat en niets compleet.  
De meeste verkrijg ik tegenwoordig via Postcrossing. Inmiddels heb 
ik al bijna 3500 kaarten uitgewisseld met Postcrossers in 91 landen.”

Verzamelen via Postcrossing is inspirerend en effectief. Via 
postcrossing.com versturen en ontvangen meer dan 800.000 
deelnemers over de hele wereld elkaar ansichtkaarten. Anouk:  
“In je profiel kun je aangeven welke thema’s je leuk vindt.  
De verzender houdt daar dan rekening mee. Velen sturen  
ook mapjes met gestempelde postzegels mee bij de kaart.  
En andersom doe ik dat ook. Zo help je elkaar.”
 
Verzamelen doet Anouk niet ‘voor de heb’. “Het is gewoon leuk  
om een mooie ansichtkaart in de brievenbus te vinden uit een  
ver buitenland, vaak met een foto van een bezienswaardigheid.  
Ik kijk dan meteen op internet om er meer over te weten te komen.  
Maar het leukste zijn toch wel de contacten die je opdoet.  
Het idee dat iemand aan je denkt en iets speciaal voor jou  
heeft uitgezocht. Het is elke keer weer een cadeautje.”

Mijn tip voor andere verzamelaars? 
“Van Nederlandse postzegels die ik over heb maak ik een 
collage op een ansichtkaart. Bij de drukker laat ik daar 
vervolgens honderd exemplaren van drukken. Deze zelf 
ontworpen kaarten verstuur ik vervolgens rond via 
Postcrossing. De ontvangers zijn daar heel blij mee.” Het idee dat iemand 

aan je denkt en iets 
speciaal voor jou 
heeft uitgezocht.”

Wil je ook met je collectie in deze rubriek? En heb je ook nog een 
goede verzameltip? Stuur een e-mail naar collectclub@postnl.nl.
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 POSTEX nu in Barneveld
POSTEX 2022 vindt dit jaar niet plaats in 
Omnisport in Apeldoorn, zoals voorheen, 
maar in de Veluwehal in Barneveld. Deze hal 
was altijd het decor van de Eindejaarsbeurs, 
die in 2019 voor het laatst werd gehouden. 
Tijdens POSTEX tonen tientallen postzegel-
handelaren hun collecties en presenteren 
postzegelverenigingen en andere organisa-
ties zich in informatiestands. Ook kun je er 
alle kaders bekijken waarop verzamelaars 
hun mooiste inzendingen voor de categorie 
1-tentoonstelling exposeren.

Vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2022
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld
Meer info op postex.nl 

Oudjaarsbeurs maakt eindelijk debuut
In 2020 en 2021 ging het evenement niet 
door wegens corona. Maar op woensdag  
28 december is het dan zover. Op die datum 
opent de Oudjaarsbeurs Houten voor het eerst 
haar deuren. Ook op deze nieuwe beurs kan 
de verzamelaar zijn hart ophalen aan de 
collecties van tientallen handelaren uit 
binnen- en buitenland en de promotiestands 
van verenigingen bezoeken. Hoewel de beurs 
vooral een filatelie-event is, kun je er ook 
terecht voor munten en prentbriefkaarten.

Woensdag 28 en donderdag 29 december 
2022 
Expo Houten, Meidoornkade 24, Houten
Meer info op wbevenementen.eu

Beurzen en beurspostzegels
Komend najaar staan er diverse postzegelevenementen op het programma, waaronder POSTEX 2022 

in Barneveld en de Oudjaarsbeurs in Houten. Tijdens beide beurzen geeft PostNL acte de présence 

met een eigen stand en speciale gelegenheidsuitgiften die verzamelaars niet mogen missen.

Bezoek de 
PostNL-stand!
Vergeet tijdens je beursbezoek niet  
ook langs te gaan bij de PostNL-stand. 
Anders mis je de bijzondere uitgiften  
ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel (17 oktober):  het speciale 
postzegelvel, een postzegelmapje, een 
eerstedagenvelop en het prestigeboekje. 
De uitgiften staan dit jaar in het teken 
van de gerucht makende De Ruyter 
post- en portzegels uit 1907. In de 
volgende Collect lees je er meer over.

Beurspostzegels en prachtige 
cadeaus
Voor POSTEX ontwierp Sandra Smulders 
ook twee fleurige postzegelvellen met 
luchtballonnen (in Barneveld wordt elk 
jaar het Ballonfiësta gehouden) en voor 
de Oudjaarsbeurs twee vellen met 
bezienswaardigheden in en rond 
Houten. In de PostNL-stand kun je  
de vellen (drie postzegels) kopen voor 
2,88 euro. Bij elke aanschaf krijgt je ook 
weer de gratis wenskaart ‘Groeten van 
Postex’. Als je voor 20 euro of meer 
besteedt, ontvang je bovendien  
de postset Sint-Pietersberg cadeau.  
En bij aanschaf vanaf 75 euro zelfs  
de prachtige zilveren postzegel 
Nederlandse treinen - NS 386  
Hondekop ter waarde van 25 euro!
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Los de kruiswoordpuzzel op en maak kans op   

Kaarten voor Expeditie Posttrein
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van 
de oplossingsbalk.

HORIZONTAAL
1 groot aantal 6 aas 12 korenzeef 13 arrestantenhok 15 meervoud 
(afk.) 17 rivier in Frankrijk 19 vangst 20 ongeveer (afk.) 21 droog van 
wijn 23 doffe slag 24 platvis 25 overwinningsteken 27 betaalde minnaar 
28 scheepstoeter 32 via 35 automodel 38 hertensoort 39 gevierde 
sporter 40 belangrijk persoon 41 deel van Oostenrijk 43 bezemen 
44 deel van de rug 45 edelsteen 46 zacht en vet 49 blaasinstrument 
51 ontkenning 52 zeer gewild 53 pausennaam 54 suiker 56 kerklied 
58 notitieboekje 63 begin 65 scherp van toon 67 schrede 68 vroeg 
70 plukje 71 theelepel (afk.) 72 plaats in Indonesië 73 roofdier 
75 windrichting (afk.) 76 halfvloeibare stof 77 ieder 79 drukwerk 
80 geleverd aandeel.

VERTICAAL
2 eerwaarde (afk.) 3 clown 4 uit eigen land 5 deel van het gebit 
7 Arabische staat 8 in scheve richting 9 hoofddeksel 10 iel 11 water bij 
Amsterdam 14 textielsoort 16 flink gevorderd 18 peulvrucht 19 vecht sport 
20 hoge boord 22 hoekschop 24 zakelijk 26 vruchtbeginsel 27 gewicht 
(afk.) 29 metaalbewerking 30 vogel 31 kidnappen 33 Amerikaanse staat 
34 gesmeerd 36 zoals ook 37 onzin 42 kippeneigenschap 43 getal 47 in 
ernst 48 stof in botten 50 elektrische term 54 schaarste 55 groeve 
56 landhuurder 57 dik wollen weefsel 59 voltooid 60 zure vloeistof 
61 erbinnen 62 titel (afk.) 64 vis 66 geladen deeltje 68 opschik 69 eb of
vloed 72 vlaktemaat 74 bladgroente 76 bruto (afk.) 78 gewicht (afk.).

Winnaars Collect 111
De oplossing van het Zweedse raadsel 
in Collect 111 is: postzak. Uit de goede 
inzendingen zijn de volgende vijf winnaars 
getrokken: Margreet Sanders, J.C.A. Vriend, 
G. Wilkens, J.D. van Lunsen en R. de Rijk.

Puzzelprijs 
Onder de vijf goede oplossers verloten we vijf 
maal twee kaartjes voor het Spoorwegmuseum. 
Tot en met 27 november loopt daar de tentoon-
stelling Expeditie Posttrein, waar de vijf 
posttreinen op het gelijknamige postzegelvel 
(pagina 32) in het echt zijn te zien. Expeditie 
Posttrein vertelt het verhaal van ruim anderhalve 
eeuw postvervoer per trein aan de hand  
van historische posttreinen, treinmodellen, 
schilderijen, foto’s en andere collectiestukken. 
Meer info op spoorwegmuseum.nl.
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Postzegelvel 
Beleef de natuur - Leuvenumse bossen
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 420761

Beleef de natuur - Leuvenumse bossen
15 augustus 2022

Postzegelmapje nr. 655a 
Beleef de natuur - 
Leuvenumse bossen
€ 6,81
Bestelnummer 420780

Postzegelmapje nr. 655b 
Beleef de natuur - 
Leuvenumse bossen
€ 4,89
Bestelnummer 420781

Eerstedagenvelop nr. 847a  
Beleef de natuur - Leuvenumse bossen 
€ 9,03
Bestelnummer 420750

Eerstedagenvelop nr. 847b  
Beleef de natuur - Leuvenumse bossen
€ 9,03
Bestelnummer 420751

SHOP 21Nieuwe uitgiften

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



Postzegelvel 
Typisch Nederlands - voetbal 
€ 5,76
Bestelnummer 420762

Postzegelmapje nr. 656 
Typisch Nederlands - voetbal 
€ 4,89
Bestelnummer 420782

Prestigeboekje nr. 102 
Typisch Nederlands - sporten 
€ 12,45
Bestelnummer 420711

Typisch Nederlands - voetbal
15 augustus 2022

Eerstedagenvelop nr. 848 
Typisch Nederlands - voetbal 
€ 3,62
Bestelnummer 420752
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Postzegelvel 
NL crypto stamp 
€ 9,05

Duo-verpakking NL crypto stamp 
en Oostenrijkse Crypto stamp 4.0 
€ 39,90

NL crypto stamp
22 september 2022

De NL crypto stamp is uitsluitend verkrijgbaar in  
de webshop NLcryptostamp.nl en de Bruna (op=op). 
Heb je een een abonnement? Dan krijg je de postzegel 
automatisch thuisgestuurd. Meer info op pagina 11.

De duo-verpakking, het postzegelmapje 
en de eerstedagenvelop kun je alleen 
bestellen via de webhsop postnl.nl/collect. 
Meer info op pagina 11.

Postzegelmapje nr. 657 
NL crypto stamp 
€ 10,10

Eerstedagenvelop nr. 849 
NL crypto stamp 
€ 13,84

SHOP 23Nieuwe uitgiften



Postzegelmapje nr. 658 
« Vergeet-mij-nietje » 
€ 10,35
Bestelnummer 420880

« Vergeet-mij-nietje »
26 september 2022

Eerstedagenvelop nr. 850 
« Vergeet-mij-nietje » 
€ 14,15
Bestelnummer 420850

Postzegelvel 
« Vergeet-mij-nietje » 
€ 9,30
Bestelnummer 420861
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Typisch Nederlands - wielrennen
4 april 2022

Typisch Nederlands - zeilen
9 mei 2022

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - wielrennen
€ 5,76
Bestelnummer 420461

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - zeilen
€ 5,76
Bestelnummer 420561

Beleef de natuur - Sint-Pietersberg
13 juni 2022

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

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

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

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

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

SHOP 25Eerder verschenen



Het Vrouwtje van Stavoren
9 mei 2022

250 jaar koning Willem I
20 juni 2022

Postzegelvel 
Het Vrouwtje van Stavoren 
€ 9,30
Bestelnummer 420562

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

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

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

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

Prestigeboekje nr. 101 
250 jaar koning Willem I 
€ 12,45
Bestelnummer 420611
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Gestempeld Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
Leuvenumse bossen
Zelfklevend
15 augustus 2022
€ 9,60
Bestelnummer 420761Y

Gestempeld Postzegelvel 
Typisch Nederlands - voetbal
15 augustus 2022
€ 5,76
Bestelnummer 420762Y

Gestempeld Postzegelvel 
NL crypto stamp
22 september 2022
€ 9,05

Gestempeld Postzegelvel 
« Vergeet-mij-nietje » 
26 september 2022
€ 9,30
Bestelnummer 420861Y

De NL crypto stamp is uitsluitend verkrijgbaar in  
de webshop NLcryptostamp.nl en de Bruna (op=op). 
Heb je een een abonnement? Dan krijg je  
de postzegel automatisch thuisgestuurd. Vanwege 
de QR-code staat op het gestempelde postzegelvel 
een halfstempel.

SHOP 27Gestempelde postzegelvellen



Treinen & Trajecten 
Eerder verschenen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - The Canadian
€ 7,75
Bestelnummer 790056 
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Kijk op Nederland 
13 september 2022

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Zuid-Holland 
€ 4,80
Bestelnummer 820039

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

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

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Utrecht
€ 4,80
Bestelnummer 820037

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

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

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Noord-Holland 
€ 4,80
Bestelnummer 820038

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

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

Eerder verschenen
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Gouden postzegels 
19 juli 2022

 
26 juli 2022

 
Eerder verschenen

Gouden postzegel 
Hugo de Groot
€ 50,00
Bestelnummer 810046

Gouden postzegel 
Slot Loevestein
€ 50,00
Bestelnummer 810047

Gouden postzegel 
Geboorte van Nederland - 
Plakaat van Verlatinghe
€ 50,00
Bestelnummer 820022

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

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

Gouden postzegel 
Johan van Oldenbarnevelt
€ 50,00
Bestelnummer 810048

Gouden postzegel 
Geboorte van Nederland - 
Eerste Vrije Statenvergadering
€ 50,00
Bestelnummer 820021

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

Gouden postzegel 
Prins Maurits van Oranje
€ 50,00
Bestelnummer 810049
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Zilveren postzegel 
Nederlandse treinen - 
NS 386 Hondekop
€ 25,00
Bestelnummer 820025

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

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

Zilveren postzegel 
Kasteel de Haar
€ 25,00
Bestelnummer 810061

Zilveren postzegels 
13 september 2022

SHOP 31Persoonlijke producten
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Posttreinen 

Bewaarmap Multilaterale 

Digi Art 

Postzegelvel 
Posttreinen
€ 4,80
Bestelnummer 820049

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

Postzegelvel 
Paleis Het Loo
€ 9,60 
Bestelnummer 820058

Postzegelvel 
Digi Art
€ 4,80
Bestelnummer 810060

Paleis Het Loo 
16 augustus 2022

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

Ausgabetag: 
9. Mai 2022

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

Künstlerin: 
Miriam Rosner, 
Luxemburg

Ausgabetag: 
17. Mai 2022

Künstler: 
Prof. Henning 
Wagenbreth, 
Berlin

Ausgabetag: 
5. Mai 2022

Künstlerin: 
Elena Knecht,
Zürich

Künstlerin: 
Eliane Schädler,
Triesenberg

Künstlerin: 
Marion Füllerer,
St. Pölten

Ausgabetag: 
5. Mai 2022

Ausgabetag: 
7. März 2022

Ausgabetag: 
7. Mai 2022

Kropemann             Melusina

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

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

Märchen, Mythen und Sagen

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

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

Wilhelm Tell und der Apfelschuss

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

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

Der Tälibudel Die weisse Frau

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

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

Der Eisenerzer 
Wassermann

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

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

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

D ie zu einer schönen Tradition
gewordene Ausgabe der

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

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

Während Mythen die Welt
zu erklären versuchen, liegt

der Schwerpunkt bei den Sagen
auf den menschlichen Stärken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nederlandse onderwaterwereld 
25 juli 2022

Eerder verschenen

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld -  
planten in het Zoetwatermeer
€ 4,80
Bestelnummer 810070

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld -  
vissen in het Zoetwatermeer
€ 4,80
Bestelnummer 810069

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

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

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

Bewaarboek 
Nederlandse onderwaterwereld 
€ 22,95
Bestelnummer 820051

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

SHOP 33Persoonlijke producten
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Beleef de natuur
13 september 2022

Postset 
Beleef de natuur - Sint-Pietersberg
€ 4,95
Bestelnummer 820017

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

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

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

Eerder verschenen

34 Persoonlijke producten
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Eindejaarsbeurs 2021
Eerder verschenen

Hertogpost 2021
Eerder verschenen

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

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

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

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

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

SHOP 35Beurspostzegels



Basisassortiment postzegels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 Basisassortiment



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

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

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

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

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

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

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

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

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

XL-zegel
Zelfklevend
€ 4,50
Bestelnummer 400163

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

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

SHOP 37Basisassortiment



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

De winkel is ook op zaterdag open

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

1939 zomerserie

nr. 318/322 postfris, cat. € 40,75 voor € 16,00

nr. 318/322 ongebruikt, cat. € 18,00 voor € 6,95

nr. 318/322 gestempeld, cat. € 7,00 voor € 2,50

1923 regeringsjubileum koningin Wilhelmina 
 postfris ongestempeld gestempeld

nr. 130  € 360,00 € 110,00 € 115,00

nr. 131  € 250,00 € 100,00 € 87,50

1872-1888 koning Willem III 

nr. 19 postfris, cat. € 350,00 voor € 195,00

nr. 19 ongebruikt, cat. € 40,00 voor € 27,50
1939 Willibrord én 100 jaar spoorwegen
nr. 323/326 postfris, cat € 39,25 voor € 14,50

nr. 323/326 ongebruikt, cat. € 19,00 voor € 6,50

nr. 323/326 gestempeld, cat € 8,25 voor € 2,50

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

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

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

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

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

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

1972 jaarcollectie
alle postzegels (inclusief het kindervel) van het jaar 1972

leuk cadeautje voor de 50-jarige! voor € 4,95

1921-1922 Cijfer
nr. 107/109 postfris, cat. € 325,00 voor € 185,00

nr. 107/109 ongebruikt, cat. € 80,00 voor € 35,00

nr. 107/109 gestempeld, cat. € 50,00 voor € 19,50

www.collectclubwinkel.nl 

035 631 5248
elslipsius@gmail.com
postadres en bezoekadres

Vlietlaan 44C | 1404 CC  Bussum

1872-1888 koning Willem III, gestempeld

nr.27 € 4,95  nr.28 € 17,50   nr.29 € 69,50

1893 

koningin Wilhelmina, 

de 5 gld ‘hangend haar’

nr. 48 gestempeld, 

cat. € 575,00 voor € 225,00

1913 regeringsjubileum, 

de 5 gld geel 
nr. 100 ongebruikt, 

cat. € 300,00 voor € 172,50

nr. 100 gestempeld, 

cat. € 45,00 voor € 15,75

1947-1948 koningin wilhelmina (Hartz)
lage waardes  nr. 474/486, postfris, cat. € 85,00 voor € 26,50

hoge waardes met gewijzigde tekening nr. 487/489 postfris, cat. € 48,50 voor € 13,50

nr. 474/489 (de complete serie) gestempeld, cat. € 17,90 voor € 5,95 

1932 ANVV 
(de eerste serie waar nederland als toerismeland onder de aandacht 

wordt gebracht met typisch nederlandse taferelen)

nr. 244/247 postfris, cat. € 270,00 voor € 135,00

nr. 244/247 ongebruikt, cat. € 105,00 voor € 29,95

nr. 244/247 gestempeld, cat. € 65,00 voor € 19,50

1925 tweezijdige roltandingserie
nr. R1/R18 postfris, cat. € 1615,00 voor € 995,00

nr. R1/R18 ongebruikt, cat. € 640,00 voor € 275,00

nr. R1/R18 gestempeld, cat. € 360,00 voor € 145,00

1967 automaatboekje
postzegelboekje 6b, cat. € 140,00 voor € 39,50

1945 SURINAME  gemaakt door de American Banknote Company

nr. 229/238 postfris, cat. € 100,00 voor € 45,00  | nr. 229/238 ongebruikt, cat. € 100,00 voor € 25,00

nr. 229/238 gestempeld, cat. € 19,00 voor € 9,95

1934 de drie koninginnen, 
Wilhelmina, Juliana en Emma

nr. 265/266 postfris, cat. € 67,00 voor € 29,95

nr. 269 postfris, cat. € 32,50 voor € 14,50

nr. 265/266 ongebruikt, cat. € 30,00 voor € 11,50

nr. 269 ongebruikt, cat. € 16,00 voor € 6,50

nr. 265/266 + 269 gestempeld, € 5,00

1922 koningin Wilhelmina, 

wijde arcering
nr. 81 postfris, 

cat. € 90,00 voor € 62,50

nr. 81 ongebruikt, 

cat. € 36,00 voor € 18,00

telegramzegel

de 50 cent lila en zwart 
nr. TG9 ongebruikt,  voor € 295,00

nr. TG9 gebruikt, voor € 17,50

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

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

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

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

1902-1950 oud 

postzegelboekje
Postzegelboekje 38-N, 

cat. € 100,00 voor € 52,50 

1951-1953 Cour de Justice, complete serie
nr. D44/D58 postfris, cat. € 17,00 voor € 8,25

nr. D44/D58 gestempeld, cat. € 17,00 voor € 7,95

1912-1920 (straf)portserie
nr. P44/P60 ongebruikt, cat. € 120,00 voor € 54,50

nr. P44/P60 gestempeld, cat. € 26,70 voor € 10,00

1932 kinderserie 
nr. 248/251 postfris, cat. € 126,00 voor € 50,00

nr. 248/251 ongebruikt, cat. € 45,00 voor € 17,50

nr. 248/251 gestempeld, cat. € 29,30 voor € 7,75

+

ROLTANDING
nr. R94/R97 postfris, cat. € 135,00 voor € 62,50

nr. R94/R97 ongebruikt, cat. € 60,00 voor € 27,50

nr. R94/R97 gestempeld, cat. € 45,00 voor € 19,95

1924 postpakket-verrekenzegels
nr. PV1/PV2 gestempeld, cat. € 66,00 voor € 27,50

1924 de eerste kinderserie
nr. 141/143 postfris, cat. € 35,00 voor € 19,95

nr. 141/143 ongebruikt, cat. € 17,00 voor € 6,50

nr. 141/143 gestempeld, cat. € 16,00 voor € 5,50

1940 kinderserie
nr. 374/378 postfris, cat. € 12,50 voor € 6,00

nr. 374/378 ongebruikt, cat. € 12,50 voor € 3,75

1934 Curaçao-zegels van Nederland 
nr. 267/268 postfris, cat. € 80,00 voor € 32,00

nr. 267/268 ongebruikt, cat.€ 32,00 voor € 12,50

nr. 267/268 gestempeld, cat. € 4,00 voor € 2,00

1923 opruimingsuitgifte
Nr. 132/133 postfris, cat. € 275,00 voor € 192,50

Nr. 132/133 ongebruikt, cat. € 86,50 voor € 34,50

Nr. 132/133 gestempeld, cat. € 26,50 voor € 10,50

1928 kinderserie; ontwerp Jan Sluyters
nr. 220/223 postfris, cat. € 48,00 voor € 19,25

nr. 220/223 ongebruikt, cat. € 20,00 voor € 7,95

nr. 220/223 gestempeld, cat. € 10,00 voor € 3,75

1894 cijfer 
(nieuwe druk met synthetische drukinkt)

Nr. 30b/33a ongebruikt, cat. € 65,00 voor € 37,50

26
5/

26
6

26
9

1924 keerdruk (tête bêche)paren port
nr. P67a+P68a postfris, cat € 50,00 voor € 34,50

1870 de eerste (straf)portzegels
nr. P1/P2 ongebruikt, cat. € 600,00 voor € 425,00

nr. P1/P2 gestempeld, cat. € 35,00 voor € 16,95

1950 Cour de Justice
nr. D25/D26 postfris, cat. € 750,00 voor € 595,00

nr. D25/D26 gestempeld, cat. € 20,00 voor € 7,50

bezegel 
het  met  Els
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nr. 323/326 gestempeld, cat € 8,25 voor € 2,50
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nr. 107/109 postfris, cat. € 325,00 voor € 185,00
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1872-1888 koning Willem III, gestempeld

nr.27 € 4,95  nr.28 € 17,50   nr.29 € 69,50
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de 5 gld ‘hangend haar’

nr. 48 gestempeld, 
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de 5 gld geel 
nr. 100 ongebruikt, 

cat. € 300,00 voor € 172,50

nr. 100 gestempeld, 

cat. € 45,00 voor € 15,75

1947-1948 koningin wilhelmina (Hartz)
lage waardes  nr. 474/486, postfris, cat. € 85,00 voor € 26,50

hoge waardes met gewijzigde tekening nr. 487/489 postfris, cat. € 48,50 voor € 13,50

nr. 474/489 (de complete serie) gestempeld, cat. € 17,90 voor € 5,95 

1932 ANVV 
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nr. 244/247 postfris, cat. € 270,00 voor € 135,00

nr. 244/247 ongebruikt, cat. € 105,00 voor € 29,95

nr. 244/247 gestempeld, cat. € 65,00 voor € 19,50
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nr. R1/R18 postfris, cat. € 1615,00 voor € 995,00

nr. R1/R18 ongebruikt, cat. € 640,00 voor € 275,00
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nr. 229/238 postfris, cat. € 100,00 voor € 45,00  | nr. 229/238 ongebruikt, cat. € 100,00 voor € 25,00
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nr. 265/266 ongebruikt, cat. € 30,00 voor € 11,50

nr. 269 ongebruikt, cat. € 16,00 voor € 6,50

nr. 265/266 + 269 gestempeld, € 5,00
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wijde arcering
nr. 81 postfris, 

cat. € 90,00 voor € 62,50

nr. 81 ongebruikt, 

cat. € 36,00 voor € 18,00

telegramzegel

de 50 cent lila en zwart 
nr. TG9 ongebruikt,  voor € 295,00

nr. TG9 gebruikt, voor € 17,50

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

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

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

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

1902-1950 oud 

postzegelboekje
Postzegelboekje 38-N, 

cat. € 100,00 voor € 52,50 

1951-1953 Cour de Justice, complete serie
nr. D44/D58 postfris, cat. € 17,00 voor € 8,25

nr. D44/D58 gestempeld, cat. € 17,00 voor € 7,95

1912-1920 (straf)portserie
nr. P44/P60 ongebruikt, cat. € 120,00 voor € 54,50

nr. P44/P60 gestempeld, cat. € 26,70 voor € 10,00

1932 kinderserie 
nr. 248/251 postfris, cat. € 126,00 voor € 50,00

nr. 248/251 ongebruikt, cat. € 45,00 voor € 17,50

nr. 248/251 gestempeld, cat. € 29,30 voor € 7,75

+

ROLTANDING
nr. R94/R97 postfris, cat. € 135,00 voor € 62,50

nr. R94/R97 ongebruikt, cat. € 60,00 voor € 27,50

nr. R94/R97 gestempeld, cat. € 45,00 voor € 19,95

1924 postpakket-verrekenzegels
nr. PV1/PV2 gestempeld, cat. € 66,00 voor € 27,50

1924 de eerste kinderserie
nr. 141/143 postfris, cat. € 35,00 voor € 19,95

nr. 141/143 ongebruikt, cat. € 17,00 voor € 6,50

nr. 141/143 gestempeld, cat. € 16,00 voor € 5,50

1940 kinderserie
nr. 374/378 postfris, cat. € 12,50 voor € 6,00

nr. 374/378 ongebruikt, cat. € 12,50 voor € 3,75

1934 Curaçao-zegels van Nederland 
nr. 267/268 postfris, cat. € 80,00 voor € 32,00

nr. 267/268 ongebruikt, cat.€ 32,00 voor € 12,50

nr. 267/268 gestempeld, cat. € 4,00 voor € 2,00

1923 opruimingsuitgifte
Nr. 132/133 postfris, cat. € 275,00 voor € 192,50

Nr. 132/133 ongebruikt, cat. € 86,50 voor € 34,50

Nr. 132/133 gestempeld, cat. € 26,50 voor € 10,50

1928 kinderserie; ontwerp Jan Sluyters
nr. 220/223 postfris, cat. € 48,00 voor € 19,25

nr. 220/223 ongebruikt, cat. € 20,00 voor € 7,95

nr. 220/223 gestempeld, cat. € 10,00 voor € 3,75

1894 cijfer 
(nieuwe druk met synthetische drukinkt)

Nr. 30b/33a ongebruikt, cat. € 65,00 voor € 37,50

26
5/

26
6

26
9

1924 keerdruk (tête bêche)paren port
nr. P67a+P68a postfris, cat € 50,00 voor € 34,50

1870 de eerste (straf)portzegels
nr. P1/P2 ongebruikt, cat. € 600,00 voor € 425,00

nr. P1/P2 gestempeld, cat. € 35,00 voor € 16,95

1950 Cour de Justice
nr. D25/D26 postfris, cat. € 750,00 voor € 595,00

nr. D25/D26 gestempeld, cat. € 20,00 voor € 7,50

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

POSTZEGELS 2022 BESTELNR PRIJS
« Vergeet-mij-nietje » - Internationaal 420861 € 9,30
Typisch Nederlands - voetbal 420762 € 5,76
Beleef de natuur - Leuvenumse bossen Z 420761 € 9,60
250 jaar Koning Willem I - Internationaal 420662 € 9,30
Beleef de natuur - Sint-Pietersberg Z 420661 € 9,60
Het Vrouwtje van Stavoren - Internationaal 420562 € 9,30
Typisch Nederlands - zeilen 420561 € 5,76
Typisch Nederlands - wielrennen 420461 € 5,76
Typisch Nederlands - hockey 420361 € 5,76
200 jaar Mauritshuis 420262 € 5,76
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen Z 420261 € 9,60
Typisch Nederlands - schaatsen 420163 € 5,76
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk Z 420162 € 9,60
Delftse tulpenvazen 420161 € 5,76

POSTZEGELS 2021 BESTELNR PRIJS
Decemberzegels 2021 Z 411261 € 18,20
Dag van de postzegel 2021 411061 € 9,60
Kinderpostzegels 2021 410960 € 7,20
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen Z 410761 € 9,60
Innovatief Nederland 410762 € 9,60
Praat met de hand - Internationaal 410861 € 9,30
Nederlandse paardenrassen 410862 € 9,60
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg Z 410662 € 9,60
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410661 € 5,76
Koningin Máxima 50 jaar 410462 € 4,80
Bedreigde bijen - Internationaal 410561 € 9,30
Typisch Nederlands - woonboten 410461 € 5,76
Beleef de natuur - Dwingelderveld Z 410161 € 9,60
Beleef de natuur - De Onlanden Z 410261 € 9,60
Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410162 € 5,76
Typisch Nederlands - grachtenpanden 410362 € 5,76
Duurzaamheid 410361 € 5,76

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2022 BESTELNR PRIJS
« Vergeet-mij-nietje » - Internationaal 420861Y € 9,30
Typisch Nederlands - voetbal 420762Y € 5,76
Beleef de natuur - Leuvenumse bossen Z 420761Y € 9,60
250 jaar Koning Willem 1 - Internationaal 420662Y € 9,30
Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 420661Y € 9,60
Het Vrouwtje van Stavoren - Internationaal 420562Y € 9,30
Typisch Nederlands - zeilen 420561Y € 5,76
Typisch Nederlands - wielrennen 420461Y € 5,76
Typisch Nederlands - hockey 420361Y € 5,76
200 jaar Mauritshuis 420262Y € 5,76
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen Z 420261Y € 9,60
Typisch Nederlands - schaatsen 420163Y € 5,76
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk Z 420162Y € 9,60
Delftse tulpenvazen 420161Y € 5,76
Koning Willem-Alexander 2022 Nederland 1 Z 820045Y € 9,60
Koning Willem- Alexander 2022 Nederland 2 Z 820046Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2022 Internationaal Z 820047Y € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels koning 
Willem Alexander 2022 Z 820048Y € 4,43

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2021 BESTELNR PRIJS
Decemberzegels 2021 Z 411261Y € 18,20
Dag van de postzegel 2021 411061Y € 9,60
Kinderpostzegels 2021 410960Y € 7,20
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen Z 410761Y € 9,60
Innovatief Nederland 410762Y € 9,60
Praat met de hand - Internationaal 410861Y € 9,30
Nederlandse paardenrassen 410862Y € 9,60
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg Z 410662Y € 9,60
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410661Y € 5,76
Bedreigde bijen - Internationaal 410561Y € 9,30
Typisch Nederlands - woonboten 410461Y € 5,76
Beleef de natuur - Dwingelderveld Z 410161Y € 9,60
Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410162Y € 5,76

Typisch Nederlands - houten huizen 410262Y € 5,76
Typisch Nederlands - grachtenpanden 410362Y € 5,76
Duurzaamheid 410361Y € 5,76
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 1 Z 810057Y € 9,60
Koning Willem- Alexander 2021 Nederland 2 Z 810058Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal Z 810059Y € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels koning 
Willem Alexander 2021 Z 810034 € 4,43

POSTZEGELMAPJES 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 658 « Vergeet-mij-nietje » 420880 € 10,35
nr. 656 Typisch Nederlands - voetbal 420782 € 4,89
nr. 655a Beleef de natuur - Leuvenumse bossen 420780 € 6,81
nr. 655b Beleef de natuur - Leuvenumse bossen 420781 € 4,89
nr. 654 250 jaar Koning Willem 1 420682 € 5,70
nr. 653a Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 420680 € 6,81
nr. 653b Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 420681 € 4,89
nr. 652 Het Vrouwtje van Stavoren 420581 € 7,25
nr. 651 Typisch Nederlands - zeilen 420580 € 4,89
nr. 650 Typisch Nederlands - wielrennen 420480 € 4,89
nr. 649 Delftse tulpenvazen 420183 € 6,81
nr. 648 Typisch Nederlands - hockey 420380 € 4,89
nr. 647 200 jaar Mauritshuis 420282 € 6,81
nr. 646a Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420280 € 6,81
nr. 646b Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420281 € 4,89
nr. 645 Typisch Nederlands - schaatsen 420182 € 4,89
nr. 644a Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420180 € 6,81
nr. 644b Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420181 € 4,89

POSTZEGELMAPJES 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 643 Decemberzegels 411081 € 10,15
nr. 642 Dag van de postzegel 411080 € 4,89
nr. 640a Nederlandse paardenrassen 410881 € 6,81
nr. 640b Nederlandse paardenrassen 410882 € 4,89
nr. 639 Praat met de hand 410880 € 10,35
nr 638a Innovatief Nederland 410782 € 6,81
nr 638b Innovatief Nederland 410783 € 4,89
nr. 637a Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410780 € 6,81
nr. 637b Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410781 € 4,89
nr. 636a Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410680 € 6,81
nr. 636b Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410681 € 4,89
nr. 635 Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410682 € 4,89
nr. 634 Koningin Máxima 50 jaar 410481 € 5,58
nr. 633 Bedreigde bijen - Internationaal 410580 € 7,25
nr. 632 Typisch Nederlands - woonboten 410480 € 4,89
nr. 631 Typisch Nederlands - grachtenpanden 410380 € 4,89
nr. 630 Duurzaamheid 410381 € 4,89
nr. 629 Typisch Nederlands - houten huizen 410282 € 4,89
nr. 628a Beleef de natuur - De Onlanden 410280 € 6,81
nr. 628b Beleef de natuur - De Onlanden 410281 € 4,89
nr. 627 Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410182 € 4,89
nr. 626a Beleef de natuur - Dwingelderveld 410180 € 6,81
nr. 626b Beleef de natuur - Dwingelderveld 410181 € 4,89

PRESTIGEBOEKJES 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 102 Typisch Nederlands - sporten 420711 € 12,45
nr. 101 250 jaar Koning Willem 1 420611 € 12,45
nr. 100 Het Vrouwtje van Stavoren 420511 € 12,45
nr. 99 Delftse tulpenvazen 420111 € 12,45
nr. 98 200 jaar Mauritshuis 420211 € 12,45

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

EERSTEDAGENVELOPPEN 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 850 « Vergeet-mij-nietje » 420850 € 14,15
nr. 848 Typisch Nederlands - voetbal 420752 € 3,62
nr. 847a Beleef de natuur - Leuvenumse bossen 420750 € 9,03
nr. 847b Beleef de natuur - Leuvenumse bossen 420751 € 9,03
nr. 846 250 jaar Koning Willem 1 420652 € 8,84
nr. 845a Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 420650 € 9,03
nr. 845b Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 420651 € 9,03
nr. 844 Het Vrouwtje van Stavoren 420551 € 6,90
nr. 843 Typisch Nederlands - zeilen 420550 € 3,62

Z = Zelfklevend
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nr. 842 Typisch Nederlands - wielrennen 420450 € 3,62
nr. 841 Delftse tulpenvazen 420153 € 10,25
nr. 840 Typisch Nederlands - hockey 420350 € 3,62
nr. 838a Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420250 € 9,03
nr. 838b Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420251 € 9,03
nr. 837  Typisch Nederlands - schaatsen 420152 € 3,62
nr. 836a Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420150 € 9,03
nr. 836b Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420151 € 9,03

EERSTEDAGENVELOPPEN 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 835a Decemberzegels 2021 411051 € 9,79
nr. 835b Decemberzegels 2021 411052 € 7,58
nr. 834 Dag van de postzegel 2021 411050 € 5,43
nr. 831 Praat met de hand 410850 € 14,15
nr 830a Innovatief Nederland 410752 € 9,03
nr 830b Innovatief Nederland 410753 € 9,03
nr. 829a Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410750 € 9,03
nr. 829b Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410751 € 9,03

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

BASISASSORTIMENT Z BESTELNR PRIJS
Koning Willem-Alexander 2022 Nederland 1 820045 € 9,60
Koning Willem- Alexander 2022 Nederland 2 820046 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2022 Internationaal 820047 € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels koning 
Willem Alexander 2022 820048 € 4,43
Koning Willem- Alexander 2021 Nederland 2 810058 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal 810059 € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels koning 
Willem-Alexander 2021 810033 € 4,43
Liefde (postzegelvel van 10) 351162 € 9,60
Geboorte (postzegelvel van 50) 350364 € 48,00
Rouwzegel Nederland 1 (postzegelvel van 50) 306604 € 48,00
Rouwzegel Nederland 2 (postzegelvel van 50) 406602 € 96,00
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10) 346701 € 9,60
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5) 346703 € 7,75
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50) 346702 € 77,50
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50) 360361 € 48,00
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks) 344302 € 192,00
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks) 344301 € 192,00
XL-zegel 400163 € 4,50

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

PERSOONLIJKE PRODUCTEN - SERIES BESTELNR PRIJS
Kijk op Nederland Utrecht 820039 € 4,80
Kijk op Nederland  Noord Holland 820038 € 4,80
Kijk op Nederland Zuid Holland 820037 € 4,80
Kijk op Nederland Gelderland 820036 € 4,80
Kijk op Nederland Flevoland 820035 € 4,80
Kijk op Nederland Overijssel 820034 € 4,80
Kijk op Nederland Drenthe 820033 € 4,80
Kijk op Nederland Friesland 820032 € 4,80
Kijk op Nederland Groningen 820031 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld - planten in 
het Zoetwatermeer 810070 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld - vissen in 
het Zoetwatermeer 810069 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld - ongewervelden in 
de Oosterschelde 810068 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld - vissen in 
de Oosterschelde 810067 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld - Ongewervelden in 
de Noordzee 810066 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld - vissen in de Noordzee 810065 € 4,80
Historisch Nederland Limburg 810032 € 3,00
Historisch Nederland Noord-Brabant 810031 € 3,00
Historisch Nederland Zeeland 810030 € 3,00
Historisch Nederland Utrecht 810029 € 3,00

Historisch Nederland Zuid-Holland 810028 € 3,00
Historisch Nederland Noord-Holland 810027 € 3,00
Historisch Nederland Gelderland 810026 € 3,00
Historisch Nederland Flevoland 810025 € 3,00
Historisch Nederland Overijssel 810024 € 3,00
Historisch Nederland Drenthe 810023 € 3,00
Historisch Nederland Friesland 810022 € 3,00
Historisch Nederland Groningen 810021 € 3,00
Anton Pieck: Automobiel 800069 € 3,00
Anton Pieck: Stoomtram 800068 € 3,00
Anton Pieck: Verlocipede 800067 € 3,00
Anton Pieck: De Apotheker 800066 € 3,00
Anton Pieck: De Fotograaf 800065 € 3,00
Anton Pieck: De Bakker 800064 € 3,00
Anton Pieck: Spelen zoals toen 800063 € 3,00
Anton Pieck: Moeder & Kind 800062 € 3,00
Treinen & Trajecten: Rigi-bahnen - Internationaal 790064 € 7,75
Treinen & Trajecten: Glacier Express - Internationaal 790063 € 7,75
Treinen & Trajecten: Thalys - Internationaal 790062 € 7,75
Treinen & Trajecten: Bloutrain - Internationaal 790061 € 7,75
Treinen & Trajecten: Trans-Siberië Express - Internationaal 790060 € 7,75
Treinen & Trajecten: Panama Railroad - Internationaal 790059 € 7,75
Treinen & Trajecten: Semmeringbahn - Internationaal 790058 € 7,75
Treinen & Trajecten: Indian Pacific - Internationaal 790057 € 7,75
Treinen & Trajecten: The Canadian - Internationaal 790056 € 7,75
Treinen & Trajecten: Himalaya Express - Internationaal 790055 € 7,75
De Fabeltjeskrant Myra en Martha Hamster 782571 € 6,90
De Fabeltjeskrant Melis Das 782568 € 6,90
De Fabeltjeskrant Meneer de Raaf 782567 € 6,90
De Fabeltjeskrant Woefdram 782569 € 6,90

PERSOONLIJKE PRODUCTEN - LOSSE POSTZEGELVELLEN BESTELNR PRIJS
Paleis Het Loo 820057 € 9,60
Posttreinen 820049 € 4,80
Digi Art 810060 € 4,80

GOUDEN POSTZEGELS BESTELNR PRIJS
Geboorte van Nederland - Plakaat van Verlatinghe 820022 € 50,00
Geboorte van Nederland - Eerste Vrije Statenvergadering 820021 € 50,00
Geboorte van Nederland - Het Wilhelmus 820020 € 50,00
Geboorte van Nederland - Inname van Den Briel 820019 € 50,00
150 jaar Piet Mondriaan 820044 € 50,00
Prins Maurits van Oranje 810049 € 50,00
Johan van Oldenbarnevelt 810048 € 50,00
Slot Loevestein 810047 € 50,00
Hugo de Groot 810046 € 50,00

ZILVEREN POSTZEGELS BESTELNR PRIJS
Nederlandse treinen - NS 386 Hondekop 820025 € 25,00
Nederlandse treinen - NS 2530 Bisschop 820024 € 25,00
Nederlandse treinen - No. 3737 Jumbo 820023 € 25,00
Kasteel de Haar 810061 € 25,00
Het Friese paard 810055 € 25,00
De honingbij 810044 € 25,00
Anton Pieck 810020 € 25,00

POSTSETS BESTELNR PRIJS
Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 820017 € 4,95
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 820016 € 4,95
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 820015 € 4,95
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilens 810018 € 4,95

OVERIG BESTELNR PRIJS
Bewaarboek Nederlandse onderwaterwereld 820051 € 22,95
Speciale map Hugo de Groot 810042 € 9,95
Bewaarmap Multilaterale Europa 2022 - Mythen & Sagen 820052 € 23,95
Bewaarmap Multilaterale Bedreigde dieren 2021 810051 € 22,95
9 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie Ned. Postzegels 800070 € 2,95
10 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie Ned. Postzegelvellen 800071 € 2,95
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Officieel munten 

jaarsets FDC 
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Artikelnr Jaargang Prijs

Nr. NL80FDC Nederland 1980 - Officieel munten jaarset FDC € 295

Nr. NL82FDC Nederland 1982 - Officieel munten jaarset FDC € 295

Nr. NL83FDC Nederland 1983 - Officieel munten jaarset FDC € 295

Nr. NL84FDC Nederland 1984 - Officieel munten jaarset FDC € 295

Nr. NL85FDC Nederland 1985 - Officieel munten jaarset FDC € 395

Nr. NL86FDC Nederland 1986 - Officieel munten jaarset FDC € 395

Nr. NL87FDC Nederland 1987 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL88FDC Nederland 1988 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL89FDC Nederland 1989 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL90FDC Nederland 1990 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL91FDC Nederland 1991 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL92FDC Nederland 1992 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL93FDC Nederland 1993 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL94FDC Nederland 1994 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL95FDC Nederland 1995 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL96FDC Nederland 1996 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL97FDC Nederland 1997 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL98FDC Nederland 1998 - Officieel munten jaarset FDC € 895

Nr. NL99FDC Nederland 1999 - Officieel munten jaarset FDC € 595

Nr. NL95FDC

1995

€ 595

Nr. NL88FDC

1988

€ 595

Estland - Oekraïne 
peace dove
Nr. ED1095 Postfrisse 

postzegel 
€ 440

Moldavie  
- Moldavie pour la Paix
Nr. MD0366 Postfrisse 

postzegel 
€ 200

Polen - We are with you, 
Ukraine!
Nr. PL2408 Postfrisse 

postzegel 
€ 300

Oostenrijk - Oekraïne 
charity
Nr. AS1981 Postfrisse 

postzegel 
€ 690

Lithuania - Ukraine  
friendship
Nr. 53193 Postfrisse 

postzegel
€ 460

Voor vrede in Oekraïne

We zijn druk bezig om Oekraï-
nes uitgifte 'Snake Island' 
te bemachtigen voor onze 
verzamelaars - op dit moment 
is het nog niet duidelijk of dat 
lukt, maar blijf kijken op onze 
website, ook voor de nieuwe 
postzegels voor Oekraïne!

Spanje - Ukraine  
friendship 
Nr. 53194 Postfrisse  

postzegel
€ 440

Na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari van dit jaar, steunde de wereld 
Oekraïne. Op 10 maart was Letland het eerste land in een lange rij die een postzegel 

uitbracht als statement van ondersteuning van Oekraïne. Velen volgden daarna.

Nr. LV1411

1995

€ 2070

Letland  
- Glory to  
Ukraine
Postfris souve-
nirvelletje

Kroatië - Voor vrede in 
Oekraïne
Nr. HR0729 Postfrisse 

postzegel 
€ 290

Ontvang een gratis  
geschenk bij uw bestelling!

Code: DEC4
Oostenrijk Schilling 
 - 103 verschillende 
Deze aanbieding is geldig tot  
31-10-2022 en niet in combinatie  
met andere campagne aanbiedingen

Alle orders > 50 euro

Bestel online op www.collectwereld.nl/2022
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2022 PostNL Collect Lezersvoordeel!
Snel online reserveren via: 

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

“De Verzilverde Replica van de eerste 
Nederlandse Postzegel uit 1852”
t.w.v. € 29,95

Vanwege de Nationale Viering 170 Jaar Nederlandse Postzegels

De leuke ‘100 postzegels 
uit 100 landen’ Postzegelpuzzel
Tijdelijk inclusief het replica bewaardoosje!

Tijdelijk met de online kortingscode: PP2022
Van € 14,95  voor slechts € 7,95 !
www.edelcollecties.nl

Ons land viert 170 Jaar Nederlandse Postzegels 1852-2022
Profiteer ook van tijdelijke Feestkortingen! Op = Op!

Lees snel verder:

Het Officiële Postzegelvel

“Tiara Debuut Prinses van Oranje”
Tijdelijk met de online kortingscode: AMA2022
Van € 9,95 voor slechts € 4,95 !
www.edelcollecties.nl

Het Officiële Postzegelvel

“Princess Diana, 
25 Years in Loving Memory”
Historisch: De éérste uitgifte ooit t.g.v. de Internationale Herdenking

Tijdelijk met de online kortingscode: DI2022
Van € 9,95 voor slechts € 4,95 !
www.edelcollecties.nl

60 Jaar Natuurbescherming in Nederland!
Het Officiële Postzegelvel

“Onze Planeet Aarde: De Bedreigde Dieren”
Tijdelijk met de online kortingscode: AARDE2022
Van € 9,95  voor slechts € 4,95 !
www.edelcollecties.nl

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

Doe het snel, want op = op! Veel plezier met uw aankoop!
Deze officiële postzegels kunnen alleen in het land van uitgifte en niet in ons land worden gebruikt voor postverzending. Deze speciale postzegels worden daarom juist gekocht door 

liefhebbers van het onderwerp op de postzegels. Bestel deze postzegels niet wanneer u ze enkel voor postverzending in ons land wilt gebruiken.

Tijdelijk met de online kortingscode: WILLEM2022
Van € 29,95 voor slechts € 19,95 !
www.edelcollecties.nl

Specificaties:
• Koning Willem III
• 1852 - 5 cent (100 cent = 1 gulden)
• The First Postage Stamp of 
   the Kingdom of the Netherlands
• Oplage: 10.000
• Afmeting: 26 x 22,75 mm
• Rand: Glad

Exclusief 
Verzilverd vanwege 170 Jaar Nederlandse Postzegels 

1852-2022



Collect is een uitgave van Koninklijke PostNL BV

Redactie Collect
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

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

Uitgever
Koninklijke PostNL BV

Aan dit nummer werkten mee
Tekst: Overeijnder Van den Dool communicatie, Rotterdam
Vormgeving: Vormgoed, Gouda
Druk: EMP grafimedia, Vught

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

Geldigheid
Aanbiedingen in Collect 112 blijven geldig tot de volgende Collect 
verschijnt, tenzij anders vermeld. Echter: op=op. Reageer dus snel 
op onze aanbiedingen. Alle genoemde prijzen en gegevens zijn 
onder voorbehoud van zet- en drukfouten en tariefswijzigingen.

Colofon

Reis door de tijd
Schijnwerpers op waterbewoners 

Aan postzegels met dieren en planten geen gebrek in de immense postzegelcollectie van  

het Nationaal Archief in Den Haag. Vooral vanaf de jaren 60 groeide de belangstelling voor  

de natuur. En daarmee ook het aantal postzegeluitgiften over dit thema.

Naar postzegels met waterbewoners in de hoofdrol is het langer zoeken. 
De recente serie Nederlandse onderwaterwereld (pagina 17) is 
eigenlijk de eerste waarin dit onderwerp specifiek in de schijnwerpers 
staat. Tot ver na de oorlog deden waterdieren en -planten vooral 
dienst als symbolische versieringen, zoals het Waterpaard op de 
postzegel uit 1943 in de serie Germaanse symbolen van de bekende 
magisch-realistische kunstenaar Pyke Koch.

Op de ‘strandvondsten’ van Auke de Vries (Zomerpostzegels, 1967) 
kreeg het waterleven voor het eerst een eigen podium. In de jaren 
daarna waren de dieren en planten vooral uithangborden van de strijd 
om het behoud van de natuur. Op de postzegel van Anthon Beeke 
(Bedreigde dieren, 1985) springt de bruinvis symbolisch weg uit  
een grafiek met de aantallen bruinvissen die elk jaar op het strand 
aanspoelden. De postzegels in de serie Het Nederlandse Wad van  
Piet Adrichem uit 2003 werden in 2006 door de Collect-lezers verkozen 
tot de mooiste sinds het verschijnen van de eerste Collect in 1994.

De bewoners van het Naardermeer poseerden maar liefst twee  
keer voor een postzegel: in 2005 voor 100 jaar Natuurmonumenten 
(Ontwerpbureau Airplant, 2005) en in 2015 ter ere van 110 jaar 
natuur bescherming (ontwerp: Reynoud Homan).




