
PS: nummer 7
PS nº 7 verschijnt als bijlage bij het
jaarlijkse supplement Nederland en is
ook los verkrijgbaar bij de vakhandel-
filatelie. Het bevat informatie over het
supplement Nederland, nieuwe 
produkten en aanbiedingen.

Het wagenpark 
van DAVO
Sinds de eerste DAVO VAN in 1994
verscheen, blijken de auto's bij vele
verzamelaars erg in de smaak te 
vallen. Inmiddels is de 6e VAN uitge-
komen, een Morris VAN (Engeland) uit
1931 en deze is bij uw postzegel-
handelaar verkrijgbaar. Er zijn 5100
ex. vervaardigd, elk voorzien van een
genummerd certificaat.  Prijs ƒ 25,00.
VAN Nº 5 (een Packard VAN uit 1936)
is nog beperkt verkrijgbaar.

Al in 1990 verscheen de postzegel
‘100 Jaar Oranjevrouwen’ t.g.v. het
feit dat Koningin-Regentes Emma in
1890 voor een periode van 8 jaar als
regentes voor de minderjarige
Wilhelmina aantrad. Het album bevat
alle zegels van Nederland die een
directe relatie met één van de drie
vorstinnen hebben, en een aantal
zegels over onderwerpen die on-
losmakelijk met het Koningshuis zijn

verbonden, zoals de paleizen, 
het Binnenhof, het Wilhelmus.
Het album is geheel in kleur gedrukt,
bevat 41 pagina’s en is uitgevoerd
met klemstroken. 
Bij dit supplement treft u een folder
over het album aan en uw postzegel-
handelaar zal het u graag laten zien. 
Hebt u die zegels al? Ja, natuurlijk is
het zo dat veel Nederland-verzame-
laars het merendeel van deze 321
zegels al in hun Davo-album hebben.
Maar de zegels in het album ‘100 Jaar
Vorstinnen’ zijn als afzonderlijke 
collectie de moeite waard, beslist
betaalbaar en completeren dit 
document van ons Koninklijk Huis.
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PS is een nieuwsbrief van uitgeverij DAVO
PS wordt gratis verspreid door de Nederlandse Vakhandel Filatelie. Op- en aanmerkingen zijn 
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DAVO VAN nº 6.
Vervolg op een groot  succes.
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• de nieuwe DAVO VAN Nº 6
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• DAVO supplementen 1998
• “Velletjes van 10”
• Postzegelboekjes
• DAVO brochure 1999-2000
• PTT uitgifteprogramma 1999
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• Hong Kong

Het mooiste postzegelalbum dat ooit
gemaakt is: ‘100 Jaar Vorstinnen’.

Het velletje dat ter gelegenheid van ‘100 Jaar Vorstinnen’ werd uitgegeven op 1 september 1998.

Het mooiste postzegelalbum
dat ooit gemaakt is:
‘100 Jaar Vorstinnen’  
In juli 1998 verscheen het zeer bijzondere 
postzegelalbum ‘100 Jaar Vorstinnen’.
Bijzonder, omdat er nog niet eerder een 
zo fraai geïllustreerd én gedocumenteerd
postzegelalbum verscheen, en natuurlijk
bijzonder vanwege de gebeurtenis zelf:
100 jaar Vorstinnen in Nederland.

100 jaar
Oranje-

vrouwen



De vakhandel filatelie is onmisbaar
voor een goede verzameling én 
verzamelaar. Bij de postzegelhandel
vindt u postzegels, kennis, ervaring en
goede raad. Postzegels, omdat de
postzegelhandel meestal beschikt over
een ruime voorraad Nederlandse en
buitenlandse zegels, van deze tijd en
van vroeger. Heeft hij niet wat u
zoekt, dan zal hij voor u zoeken, bij
collega’s, op veilingen, waar dan ook:
de postzegelhandel weet de weg.
Kennis vindt u er, omdat handelaren
beschikken over een in de loop van
jaren opgebouwde kennis van post-
zegels. Graag zal hij u terzijde staan
bij het opbouwen van uw verzame-
ling. Voor een adres van een post-
zegel-handelaar in uw onmiddellijke
omgeving kunt u contact opnemen
met: 
DAVO Cliëntenservice, 
telefoon 0570 - 50 27 00
fax 0570 - 50 27 05
e-mail info@davo.nl
internet www.davo.nl 

NVPH CD-rom
voor uw
Nederland 
verzameling
In het supplement treft u een bij-
sluiter aan over de door de NVPH
vervaardigde CD-rom catalogus voor
Nederland en Overzeese Gebieden.
Voor een verzamelaar met een PC
voorzien van een CD-speler in huis
een ideaal hulpmiddel. Verkrijgbaar bij
uw postzegelhandelaar.

Alle uitgiften van 1998 op een rij
blad datum onderwerp

131 2 januari Rouwpostzegel 80 cent
2 januari Priority postzegels 100, 160 cent

17 maart Maatschappelijke thema’s 3 x 80 cent
17 maart Huwelijkszegel 80 cent
21 april Ouderenpostzegels 3x 80+40 cent

131a 17 februari Boekje vier jaargetijden 4 x 80 cent

132 8 mei Brieven aan de toekomst 80 cent
19 mei Sport 2 x 80 cent
19 mei Coöperatieve Rabobank 80 cent
9 juni Nederland-Waterland 80, 100 cent
9 juni 500 Jaar Friesland 80 cent

29 juni KPN 2 x 80 cent
7 juli Cultuur 3 x 80 cent
6 oktober Strippostzegel 80 cent

132a 1 september Velletje Verrassingspostzegels 10 x 80 cent

133 22 september Flora en Fauna 3 x 80 cent
11 november Kinderpostzegels 3 x 80+40 cent

133a 24 november Velletje Decemberzegels 20 x 55 cent

A59 21 april Velletje Ouderenpostzegels 6 x 80+40 cent
1 september Velletje Inhuldiging/Gouden Koets 2 x 80 cent

A60 6 oktober Velletje Strippostzegels 2 x 80 cent
11 november Velletje Kinderpostzegels 6 x 80+40 cent

De onderstaande V-bladen en de bladen 133b en 0-zegel maken geen deel uit
van het DAVO-supplement Nederland; deze bladen worden apart geleverd.

V18 2 januari Velletje Priorityzegels 5 x 100 cent
V19 2 januari Velletje Priorityzegels 5 x 160 cent
V20 17 maart Velletje Huwelijkszegels 10 x 80 cent
V21 19 mei Velletje Sportzegels 10 x 80 cent
V22 9 juni Velletje Nederland-Waterland 10 x 100 cent
V22a 1 september Velletje Verrassingszegels 10 x 80 cent
V23 22 september Velletje Flora en Fauna 10 x 80 cent

133b 24 november Losse decemberzegels 20 x 55 cent

0-zegel 29 juni 0-zegel 80 cent
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DAVO-supplement Nederland 1998
Hieronder treft u een overzicht aan van de samenstelling van het supplement
Nederland 1998. Ook de supplementen voor het album automaatboekjes,
Nederland S (zegels uit boekjes) en voor Aruba, Ned. Antillen en Suriname zijn
vanaf heden verkrijgbaar, alsmede het supplement voor het album Postzegel-
mapjes, 2e helft 1998. De supplementen van de overige landen verschijnen eind
maart en april. Hieronder treft u daarvan een overzicht aan. De V-bladen voor de
velletjes van 10 zijn apart verkrijgbaar. U kunt zelf bepalen of u deze rubriek aan
uw verzameling wilt toevoegen. Voor deze bladen kunt u ook een aparte LUXE
band Nederland Velletjes bestellen: prijs ƒ 50,00 voor band met cassette.

Åland 2
Alderney 2
Andorra 3
Aruba 1
Australië 3
Azoren & Madeira 3
Baltische Staten 3
België 2
Canada 3
China 3
Denemarken 2
Duitsland 2

Europa 3
Falkland Eilanden 2
Faroër 2
Finland 2
Frankrijk 2
Fr. Polynesië 3
Fr. Antarctica 3
Gibraltar 3
Griekenland 3
Groenland 2
Groot Brittannië 2
Guernsey 2

Hongarije 3
Hong Kong 3
Ierland 3
Indonesië 3
Isle of Man 2
Israël 3
Italië 3
Jersey 2
Liechtenstein 2
Luxemburg 2
Malta 3
Mayotte 3

Monaco 3
Namibië 3
Nederland 1
NL Postzegelmapjes 1
Ned. Antillen 1
Nieuw Caledonië 3
Nieuw Zeeland 3
Noorwegen 2
Oostenrijk 2
Polen 3
Portugal 3
Rusland 3

Saint Pierre &   
Miquelon 3

San Marino 3
Spanje 3
Suriname 1
United Nations 3
USA 3
Vaticaan 3
IJsland 2
Zuid Afrika 3
Zweden + au. 2
Zwitserland 2

Wanneer verschijnen de DAVO-aanvullingsbladen van de overige landen?
1 = 29 januari  * 2 = 26 maart  * 3 = 23 april

De vakhandel
filatelie
• voorraad • advies
• ervaring • kennis
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In 1902 werd begonnen met de post-
zegelboekjes en er werd bij de eerste
15 boekjes zelfs een toeslag van 
1 cent geheven, om de aanmaak-
kosten te dekken. Daarna werden de
inkomsten verhoogd door de schut-
blaadjes te voorzien van reklame van
particuliere bedrijven. Deze boekjes
waren tot en met 1950 verkrijgbaar:
de laatste was een boekje met 24
zegels van 10 cent uit de eerste 
frankeerserie van Koningin
Juliana. De boekjes zijn in
het algemeen niet eenvou-
dig te vinden en vaak kost-
baar. 

In 1964 werd een herstart
gemaakt met de zgn. 
‘automaatboekjes’. PTT Post
wilde hiermee de belasting
aan het loket verminderen
en plaatste automaten voor
de verkoop van de boekjes.
Hierin werden aanvankelijk
alleen de zegels uit de
lopende frankeerseries
gebruikt: Koningin Juliana
(ontwerp S.L. Hartz) en de
cijfertype zegels van J. van
Krimpen, soms aangevuld met de 10
cent van de landschapzegels uit 1962-
1963. In 1983 verscheen het eerste
boekje met gelegenheidszegels 
(Rode Kruis) en van 1984 t/m 1994
verscheen er jaarlijks een boekje met
zomerzegels. 

In 1998 verscheen het boekje ‘Vier
Jaargetijden’ en PTT Post is voor-
nemens van deze uitgave een traditie
te maken. Daarnaast is er in 1998 nog

een boekje van ‘Jan, Jans en de 
kinderen’ verschenen. Anders dan in
vroegere jaren, zijn de boekjes van
1998 geheel bij de tijd: kleurrijk, fraai
gedrukt en voorzien van een zgn.
‘eurogleuf’ zodat ze goed zichtbaar
kunnen worden aangeboden op de
postkantoren. Opvallend is verder dat
het boekje ‘Vier Jaargetijden’ 
geproduceerd is door Walsall Security
Printers in Engeland en niet door

Johan Enschedé in Haarlem, de huis-
leverancier van PTT Post. In het
DAVO-supplement 1998 is het ene
boekje wel en het andere niet opge-
nomen. Wat is daar de verklaring
voor? De uitgave van de ‘Vier
Jaargetijden’ bevat 4 verschillende
zegels. Uiteraard dienen deze vier
zegels een plaats in uw album te 

krijgen. Waar mogelijk wordt in het
album datgene opgenomen, dat de
consument aan het loket koopt en in
dit geval wil dat zeggen een compleet
boekje (blz. 131a). En er wordt waar
mogelijk vermeden iets ‘dubbel’ op te
nemen, dus niet ook nog een keer de
losse zegels. Voor het boekje ‘Jan,
Jans en de kinderen’ ligt het anders:
het bevat 10 identieke zegels (met
labels) en daarom wordt er uit het

boekje één losse zegel
opgenomen (blz. 132).

Voor de verzamelaar van de
complete boekjes is er het
Davo-album ‘postzegel-
boekjes’. Het album draagt
eigenlijk nog de titel ‘auto-
maatboekjes’, hetgeen
voortkomt uit de tijd dat
deze boekjes in 1964 als
specifieke producten voor
verkoop d.m.v. een auto-
maat door PTT Post werden
aangeboden. In dit album
zijn alle (automaat)boekjes
die sinds 1964 zijn versche-
nen opgenomen. Aan de
hand van de voorgedrukte

bladen, elk voorzien van een opberg-
map, kunt u hierin alle boekjes die
vanaf dat jaar verschenen zijn onder-
brengen. Ook in de NVPH catalogus is
een rubriek ‘Postzegelboekjes’ opge-
nomen. De prijs van het DAVO-album
in de Luxe uitvoering is ƒ 115,00 en in
de Standaard-uitvoering ƒ 70,00.
(Inclusief het supplement 1998.)

Verkrijgbaar bij de postzegelhandel.

Het DAVO-album voor (automaat)boekjes
en de nieuwe boekjes van 1998

DAVO-album “velletjes van 10”
Indien er velletjes verschijnen met 10 verschillende zegels,
zullen deze in het basis supplement Nederland worden op-
genomen. Deze velletjes komen dus zowel in het ‘normale’
album Nederland voor als in het album voor velletjes.

DAVO heeft voor alle tot nu toe
verschenen velletjes van 1993 t/m
1998 albumbladen aangeboden. 
In de komende jaren zullen deze 
velletjes min of meer de standaard-
uitvoering voor de postzegels worden.
In een album/band met rugtekst
Velletjes kunt u uw verzameling
prima onderbrengen! Prijs van het
album Nederland Velletjes, in Luxe
uitvoering, met daarin de bladen 
V1 t/m V23 ƒ 90,00
LUXE supplement 1998 
(V18 t/m V23) ƒ 22,00

Een speciaal
DAVO-album

(Luxe uitvoering)
waarin alle velletjes

kunnen worden
verzameld.

Postzegelboekjes:
revival van een

verzameling Postzegelboekje
uit 1964
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Uitgifteprogramma 1999
Hieronder treft u een overzicht aan
van de zegels die door PTT Post in
1999 zullen worden uitgegeven. 

5 januari Het Kwartje
5 januari De Euro

15 januari 200 jaar Postbedrijf
2 februari Vogelbescherming
2 februari Watervogels
2 februari 100 jaar KNLTB

2 maart Vier jaargetijden
13 april Ouderenpostzegels
6 mei Nederland-Waterland
6 mei Verrassing
8 juni Kunst in de 17e eeuw
6 juli Tien voor uw brieven

7 september Twintigste eeuw
7 september 100 jaar VNO-NCW
8 oktober Strip
8 oktober 200 jaar Postbedrijf

10 november Kinderpostzegels
30 november Decemberzegel

In januari 2000 ligt het supplement
voor deze zegels voor u klaar!

Gratis: 
DAVO brochure
1999-2000
In maart verschijnt de nieuwe DAVO
brochure 1999-2000 met een over-
zicht van alle (nieuwe) DAVO
producten. Deze is gratis bij uw 
postzegel-handelaar verkrijgbaar.
Indien u prijs stelt op gratis 
toezending daarvan, kunt u 
onderstaande coupon invullen en 
retourneren. In de tweede helft van
maart wordt de brochure verzonden.
De brochure kan ook aangevraagd
worden via Internet of per e-mail:
www.davo.nl
info@davo.nl

Ja, stuur de nieuwe 

DAVO-brochure 

1999-2000

gratis naar:

Dhr./Mevr. 

Adres

Postcode

Woonplaats

Deze coupon sturen naar:
Uitgeverij DAVO, 
Postbus 411, 7400 AK  Deventer

Nieuwe DAVO Luxe albums 
Hong Kong en Hong Kong China

Collect Card Nº 2: Escher 1898-1998

Het eiland Hong Kong werd in 1842 door Groot-Brittannië bezet en in 1860
uitgebreid met een deel van Kowloon; de New Territories werden in 1898 voor
99 jaar van China gepacht. In 1984 ondertekenden Groot-Brittannië en China
een akkoord dat de overdracht aan China in 1997 regelde. In de nacht van 30
juni op 1 juli 1997 heeft Hong Kong met een groots opgezette overdrachts-
ceremonie afscheid genomen van zijn britse koloniale heersers. Hiermee lieten 
de Britten hun rijkste kolonie achter met ruim 120 miljard gulden in de schatkist
en waarvan de inwoners een gemiddeld inkomen hebben dat hoger is dan van de
Britten zelf.

DAVO Luxe album Hong Kong - China voor de zegels vanaf 1 juli 1997
(leverbaar vanaf eind april 1999) prijs ƒ 75,00
DAVO Luxe album Hong Kong III - 1990-1997 (leverbaar) ƒ 150,00

Niet alleen vanwege het verschijnen van het album
‘100 jaar Vorstinnen’ was 1998 voor Uitgeverij
Davo een bijzonder jaar. Het was ook het jaar van
het 100ste geboortejaar van Escher. De wereld-
beroemde Nederlandse kunstenaar werd op 17
juni 1898 in Leeuwarden geboren. 

In 1954 ontwierp hij op verzoek van de oprichter
van Uitgeverij Davo het inmiddels alom bekende
Davo-logo. PTT Post gaf op 7 juli 1998 een zegel
uit en gaf in oktober ter gelegenheid van de NVPH
show in Den Haag de Collect Card Nº 2 uit, die
geheel aan Escher is gewijd. De kaart is verkrijg-
baar bij de vakhandel-filatelie en kost ƒ 5,00.

De Escherzegel
van 1998

Het bekende
DAVO-logo

van M.C. Escher


