
Denk Groen PostEurop  
Onno Jager

DATUM UITGIFTE
25 april 2016

 
SAMENVATTING
PostNL geeft op 25 april 2016 het postzegelvel Denk groen uit met de waardeaanduiding Inter
nationaal 1. Op vijf postzegels staat een afbeelding van Doxia Sergidou van Cyprus Post, de andere vijf 
postzegels,detypografieendevelrandzijnontworpendoorhetbureauBeukersScholmauitHaarlem.
Elk jaar worden dergelijke Europapostzegels uitgegeven, een initiatief van PostEurop. De afbeelding 
vanDoxiaSergidoutoonteenrollerdiedewereldgroenverft,opdedoorBeukersScholmaontworpen
postzegelstaateenafbeeldingvaneeninnovatieveVANMOOF-fiets.Deontwerperskozenmet
opzetvooreendergelijkvernieuwendfietsenmerk.“Wantomgroentekunnendenkenendoen”,
aldusMargaScholma,“isinnovatienoodzakelijk.Zolatenwedetoekomstzien,geennostalgiedus.
Hetresultaatiseensimpelenkrachtigpostzegelbeelddatgoedaansluitophetverhalendekarakter
vandeverfrollerpostzegel.”

POSTZEGEL
De samenwerkende postbedrijven in Europa geven sinds 1956 (Europa)postzegels uit met een 
gemeenschappelijkthema.Voor2016luidthetthema‘ThinkGreen’.Hetonderwerpvoordepostzegels
wordt ieder jaar vastgesteld door PostEurop, de organisatie waarin 52 Europese postbedrijven samen
werken.Andersdaninvorigejarenisvoor2016eenvastelementverplichtgesteld,namelijkeen
afbeelding die gekozen werd uit inzendingen van alle deelnemende landen. De winnende afbeelding is 
gemaaktdoorDoxiaSergidouinopdrachtvanCyprusPost.Naastditvastegegevenmagiederlandhet
ontwerpvaneentweedepostzegel,detypografieendevelrandzelfinvullen.HetNederlandsepost-
zegelvel Denk groenmettienpostzegelsmetdewaardeaanduidingInternationaal1isinopdrachtvan
PostNLontworpendoorhetbureauBeukersScholmauitHaarlem.
  
ONTWERP
HetpostzegelvelDenk groenbestaatuitvijfpostzegelsmetdevoorgeschrevenafbeeldingenvijf
postzegelsmeteenontwerpvanhetbureauBeukersScholma.OpbeidepostzegelshebbenHaico
BeukersenMargaScholmadezelfdetypografietoegepast.Devoorgeschrevenafbeeldinglaatzien
hoe een hand met een verfroller de wereld groen verft waardoor sombere huizen en donkere wolken 
plaatsmakenvooreenlichteplekmetbomen,vogels,duurzamegebouwenenwindmolens.Opdedoor
BeukersScholmaontworpenpostzegelstaateenafbeeldingvaneeninnovatievefietsvanhetnieuwe
NederlandsemerkVANMOOF,terwijldetitelvanhetpostzegelvelalseenlichtbundeluitdekoplamp
straalt.Defietsisineenblauwvlakgeplaatst,datdeelswordtoverlaptdooreentransparantgeel
vlakzodatdefietsdoordemengingvankleurentegeneengroeneachtergrondstaat.Destrokenvan
hetgelevlakmetdetypografiekerenopdeanderepostzegelterug.Opdevelrandbovenaanstaatde
titelvanhetpostzegelveltegeneenachtergrondvansoortgelijkeblauwe,geleengroenestroken.
HetgebruiktelettertypeisdeAveniruit1988vanAdrianFrutiger.
  
ONTWERPER
VoorhetbureauBeukersScholmawasdeuitdagingommetgebruikvandevoorgeschrevenafbeelding
eeneigendraaiaanhetpostzegelveltegeven.“NietallepostorganisatiesinEuropadoendat.Maarhet
laten ontwerpen van een eigen tweede postzegel past wel bij PostNL, gezien de grote traditie op het 
gebiedvankunstenvormgeving”,aldusHaicoBeukers.“Vooronswasdeopdrachtomdetweepost-



zegelszogoedmogelijkopelkaartelatenaansluiten.”

Hetuitgangspuntbijdiezoektochtwasvoordetweeontwerpersinwezenhetzelfdealsbijalhunwerk.
MargaScholma:“Ofwel,keepitsimpleenmaakbeeldenmeteeniconischkarakter.Watbetreftdebood
schaphebbenwehetbescheidengehouden.HetisnietzodatNederlandkoploperophetgebiedvanduur
zaamheid is, dus dat wilden we ook niet uitstralen. Maar wat we wel met ons allen in dit land goed doen, 
isopdefietsstappen.EnwatisergroenerenNederlandserdaneenfiets?”

DeontwerperskozenmetopzetvooreennieuwenvernieuwendfietsenmerkalsVANMOOF.“Wantom
groentekunnendenkenendoen”,aldusMarga,“isinnovatienoodzakelijk.Zolatenwedetoekomstzien,
geennostalgiedus.Hetresultaatiseensimpelenkrachtigpostzegelbeelddattochgoedaansluitop
hetverhalendekaraktervandeanderepostzegel.”

DecontourenvanhetfietsmodelS5vanVANMOOFzijnafgebeeldtegentweekleurvlakkengeelenblauw
dieelkaardeelsoverlappen,waardooreengroenvlakontstaat.“Frissekleuren,waarbijhetblauwvoorde
luchtstaat”,zegtHaicoBeukers,“enhetgeelvooreenkorenveld.Doordegelestrokenopdeanderepost-
zegel te laten terugkeren en door voor het verfrollerbeeld dezelfde maatvoering te gebruiken, trek je beide 
afbeeldingennaarelkaartoe.Ookontstaatzoeenzelfdekadervoordetypografie.Verdervondenwehet
eenmooiegelegenheidom,gezienhetthema,ookdebarcodegroentekleuren.”

HetgebruikvandekleurvlakkenisookeenodeaandeNederlandsekunst-enontwerptraditie.Haico:
“IkdenkdanaandecompositiesvankunstenaarsalsPietMondriaanendeontwerpenvanPietZwart,die
baanbrekendwerkheeftverrichtmethettoepassenvangrafischetechniekenonderanderedoorhetgebruik
van transparante kleurvlakken over beeld. Dat wilden we hier laten terugkeren. Daarbij past een letter als 
deAveniruitstekendvanwegedenuchtereuitstraling,netzostraightalsdefiets.”

Over het ontwerpbureau 
HaicoBeukers(1960)enMargaScholma(1966)zijnsinds1997partnersbinnenBeukersScholma,gevestigd
inHaarlem.Hetontwerpbureauwerktvoornamelijktenbehoevevanarchitectuurenstedenbouwenvoorde
culturelesector,maarookvoorgemeentelijkeinstellingenenhetbedrijfsleven.Totdeklantenkringbehoren
organisatiesalsdeAnneFrankStichting,gemeenteAmsterdamDienstRuimtelijkeOrdening,nai010uitgevers
(onderandereboekenvoorRijksdienstvoorhetCultureelErfgoed,StedelijkMuseumAmsterdamenTUDelft),
deNieuweKerkAmsterdam,PostNL,RabobankNederland,historischonderzoeksbureauStadenBedrijf,
stedenbouwkundigbureauSteenhuisMeursenJapanmuseumSieboldHuis.

HaicoBeukersstudeerdevan1977tot1983grafischontwerpenaandeGerritRietveldAcademiein
Amsterdam,MargaScholmavolgdedezelfdestudierichtingvan1985tot1990,maardanaandeAcademie
Minerva in Groningen. Tussen hun afstuderen en de start van hun eigen bureau deden zij beiden ervaring 
opbijanderebureaus,respectievelijkalspartnerenalsseniordesigner.Beidenzijnactiefinhetveldals
juryledenvoorverschillendeprijzenophetgebiedvanontwerpenenarchitectuurenzijadviserenregel-
matigstudentenvanAcademieMinervainGroningen.

HetbureauBeukersScholmaontwierpaleerderpostzegelsvoorPostNL,waaronderPanoramaMesdag
(1995),Honderdvooruwzaken(1997),SplitsingKPN(1998),NationaleWekenvandeKaart(2003),Grenze
loosNederland:Japan(2014)enScheepsmodellenvanhetMaritiemMuseum(2015).Ookwerdhetontwerp
van de portbetaaldzegels met de tulp en haring door hen gemaakt en de baliefrankeerstroken. Voor het 
postzegelvelGrenzeloosNederland:JapanwonhetbureaueenSilverAwardinhetkadervandeEuropean
Design Awards 2015.  
   



VERKOOP/GELDIGHEID
De geldigheidstermijn is onbepaald.
  
WAARDE
Op de postzegels Denk groen staat Internationaal 1, bedoeld voor post tot 20 gram met een bestemming 
binnen  Europa.


