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  TECHNISCHE GEGEVENS
ZEGELFORMAAT 36 x25 mm
TANDING  13 ½  : 13 ½
PAPIER  normaal met fosforopdruk
GOMMING  synthetisch
SOORT POSTZEGEL  velletje met zes bijzondere 

postzegels met twee verschil-
lende ontwerpen voor zowel 
binnenland al voor verzendin-
gen binnen Europa.

DRUKKLEUREN geel, magenta, cyaan en 
  zwart
DRUKTECHNIEK o� set
OPLAGE  Binnenland: 360.000 velletjes
    Europese bestemmingen:  
  330.000 velletjes
DRUKKERIJ  Cartor Security Print,
  Frankrijk

Het water weerspiegelt de stad 
Amsterdam

Elk jaar organiseert PostEurop de ontwerp-
wedstrijd EUROPA Stamp Best Design Com-
petition. Voor 2012 staat deze in het teken 
van ‘Visit’. De opdracht luidt postzegels te 
ontwerpen die Europeanen verleiden tot een 
bezoek aan een ander Europees land.

 
ostNL doet mee met het postzegelvelletje Visit Amsterdam. 
Het postzegelvelletje Bezoek Amsterdam is een afgeleide 
ervan. Voor beide is de wedstrijdopdracht vertaald naar het 

thema het water van Amsterdam, wat symbool staat voor de positie 
en aantrekkingskracht van Nederland als waterland.  

Op het postzegelvelletje Visit Amsterdam is het water van Am-
sterdam verbeeld met het 17e-eeuwse schilderij De bocht van de 
Herengracht van Gerrit Berckheyde en een opname van de Magere 
Brug over de Amstel. Op het postzegelvelletje Bezoek Amsterdam 
koos ontwerper Michaël Snitker voor foto’s van het Scheepvaartmu-
seum aan het Oosterdok (met het VOC-schip Amsterdam ervoor) en 
van het Muziekgebouw aan ’t IJ met het Bimhuis (met het cruise-
schip MSC Lirica ernaast). In de selectie van beelden is enerzijds 
gezocht naar de verbinding met het verleden en anderzijds naar 
beelden die de vernieuwing van de stad illustreren. 

Snitker: “priority-logo op Visit Amsterdam links van de postzegel 
moet staan, zijn de postzegels rechts altijd op hun kop gedrukt. 
Deze keerdruk, ook wel ‘tête-bêche’ genoemd, sluit mooi aan op het 
verdubbelingse� ect. Dat heb ik versterkt door de postzegels van 
beide velletjes om-en-om op hun kop te plaatsen.” 
Als lettertype is ITC Avant Garde Gothic gebruikt vanwege de mini-
male stokhoogte, die in overeenstemming is met de laagte van ons 
land. Door het postzegelvelletje te scannen met een smartphone 
wordt het lied Aan de Amsterdamse grachten afgespeeld. 
Op het postzegelvel vindt u een kortingsbon waarmee u 10% 
korting krijgt op een aankoop in de winkel van het Grachtenhuis.
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Amsterdam in 
vogelvlucht
Amsterdam is al door velen bezongen, 
beschreven en geroemd. Grafisch  
ontwerper Michaël Snitker vertelt hoe 
hij ‘zijn’ stad heeft verbeeld op de  
Europapostzegels 2012 met als thema: 
het water van Amsterdam. 

Met Andere ogen
“De opdracht van PostNL was 
niet eenvoudig. De postze-
gels moesten voornamelijk 
fotografisch zijn, met een 
terughoudende typografie. En 
dat terwijl ik meestal vanuit taal 
en het (typo)grafische beeld 
werk. Voor de postzegel van de 
grachtengordel heb ik trouwens 
een schilderij gekozen in plaats 
van een foto: De bocht van de 
Herengracht van Gerrit Berck-
heyde. Dat beeld was zoveel 
sterker dan alle grachtenfoto’s 
die ik heb gezien, waar toch 
vaak te veel details op staan die 
afleiden van de essentie. Al snel 
merkte ik dat het ontwerpen 
van een postzegel je confron-
teert met je grootste vermogen 
én onvermogen als ontwerper. 
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StoomcurSuS 
Michaël Snitker (1966) verdiept 
zich altijd grondig in een onder-
werp voordat hij in vormen gaat 
denken. “Eenmaal thuis heb 
ik eerst een ‘stoomcursus Am-
sterdamse grachten’ gedaan. 
Ik ben in boeken en kaarten 
gedoken, en heb met histo-
rici en architecten gesproken. 
Tijdens mijn onderzoek kwam 
ik de tekst dAg AMSTErdAM 
tegen van Willem Sandberg, 
toen nog directeur van het 
Stedelijk Museum. Hij schreef 
dat Amsterdam een flinke stad 
is, met een stoer ras; een oude 
stad ook, die zich steeds ver-
nieuwt. Ook omschreef hij hoe 
de architectonische ruimte van 
Amsterdam – streng, stevig, 
soms rustiek – door het water 
wordt verdubbeld. Je hebt als 
het ware twee steden ineen. 
Op basis van die spiegelge-
dachte ben ik op zoek gegaan 
naar beeldmateriaal en een 
bijbehorende grafische vorm.”

Stoer en Stevig
“Mijn eerste ingeving was dat Amsterdam een 
stoere en stevige postzegel moest krijgen. Je ziet 
van een afstand meteen waar de postzegel over 
gaat. Tegelijkertijd valt er ook wat te ontdekken 
onder de loep. Zo heb ik de maatverdeling van 
het NAP ingebracht als typografische band. de 
horizon hiervan staat precies op 0,4 meter onder 
NAP, het streefpeil voor de waterstand.” 

tranSSiberië expreSS
“Elke dag fiets ik langs de Amsterdamse grach-
ten. Toevallig kreeg ik de ontwerpopdracht vlak 
voordat ik met de Transsiberië Express van Moskou 
naar Peking zou reizen. Het werd een bijzondere 
ervaring: twee weken fysiek in Siberië en Mongolië 
en met mijn gedachten in Amsterdam. Toch lukte 
het me om het basisidee op papier te zetten.” 
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POSTZEGELMAPJE NR. 455 
BEZOEK AMSTERDAM
€ 3,00 
BESTELNUMMER 320482

POSTZEGELMAPJE NR. 454 
VISIT AMSTERDAM
€ 4,40 
BESTELNUMMER 320481

EUROPAPOSTZEGELS 2012
UITGIFTEDATUM 26 MAART 2012

VISIT AMSTERDAM
€ 5,10 
BESTELNUMMER 320462

EERSTEDAGENVELOP NR. 647
VISIT AMSTERDAM
€ 3,75 
BESTELNUMMER 320450

BEZOEK AMSTERDAM
€ 3,00 
BESTELNUMMER 320461

EERSTEDAGENVELOP NR. 648 
BEZOEK AMSTERDAM
€ 2,88 
BESTELNUMMER 320451

SHOP 25
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