
PS: nummer 8
PS nº 8 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 
producten en aanbiedingen.

De nieuwe
thema-boeken
van DAVO

In 1999 is DAVO begonnen met de
uitgave van een nieuwe serie boeken,
die verschijnen aan de hand van de
thema-velletjes van PTT Post. In 1999
verschenen ‘uit de kunst’ (Hollandse
schilders uit de 17de eeuw) en ‘hoogte-
punten uit de 20e eeuw.’ Hierbij treft
u een folder aan van het laatste boek,
dat uw leverancier u graag zal laten
zien. 
Prijs per boek ƒ 49,50 incl. postzegels. 
In 2000 zullen verschijnen:
• ‘schatten van het Rijksmuseum’

(april)
• ‘sail 2000’ (augustus)

In het supplement Nederland 1999
ontvangt u al een voorproefje van het
album van de 21e eeuw. Als u in
december van dit jaar het supplement
voor de zegels van het jaar 2000 gaat
kopen, kunt u kiezen uit twee uitvoe-
ringen: of u blijft trouw aan de uitvoe-
ring zoals u die de afgelopen jaren
gebruikt hebt, of u kiest voor
Geïllustreerd Verzamelen. Kijk in uw
supplement naar de fraaie en zeer
informatieve uitvoering en maak uw
keus. U kunt nu al uw leverancier
laten weten waar u volgend jaar voor
zult kiezen; het supplement wordt
dan voor u gereserveerd!

Voor u is al vast een blad gemaakt
waarop u de eerste uitgaven van
2000 kunt onderbrengen. Leest u
vooral aandachtig de brief zoals die
op de achterzijde van dit blad gedrukt
is. De maatvoering is identiek aan die
van de bladen van het DAVO-album
dat u nu gebruikt en u kunt dit blad
dus prima aan uw album toevoegen.
U maakt volgend jaar zelf de keuze
voor het nieuwe Geïllustreerd
Verzamelen of voor de bladen zoals u
die gewend was voor uw verzameling
te gebruiken.
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PS is een nieuwsbrief van uitgeverij DAVO
PS wordt gratis verspreid door de Nederlandse Vakhandel Filatelie. Op- en aanmerkingen zijn 
welkom en kunt u richten aan de redactie: Uitgeverij DAVO PS, Postbus 411, 7400 AK Deventer.

7e jaargang nr. 8
januari 2000

In dit nummer:
• de DAVO boekenserie
• Geïllustreerd Verzamelen
• DAVO supplementen 1999

• DAVO VAN nº 7
• PTT uitgifteprogramma 2000
• 200 jaar Rijksmuseum

• DAVO op Internet
• Fosforescerende zegels
• Brochure 2000-2001

Nieuw: hét album
van de 21e eeuw!

De eerste twee uitgaven: ‘uit de kunst’ en
‘hoogtepunten uit de 20e eeuw’.



Alle uitgiften van 1999 op een rij
blad datum onderwerp

134 5 januari Het Kwartje 25 cent
5 januari De Euro 80 cent

15 januari 200 jaar Nationaal Postbedrijf 80 cent
2 februari 100 jaar Vogelbescherming 2x 80 cent
2 februari 100 jaar KNLTB (losse zegel uit boekje) 80 cent

13 april Ouderenpostzegels 3x 80+40 cent
6 mei Nederland Waterland 2x 80 cent
6 mei Verrassing 2x 80 cent

135 2 maart Boekje vier jaargetijden 4x 80 cent

136 8 juni Velletje Tien uit de kunst 17de eeuw 10x 80 cent

137 8 juni Vijf van Rembrandt (losse zegel uit velletje) 100 cent
6 juli Tien of vijftig voor uw brieven 2x 80 cent
6 juli Felicitatiezegels in een nieuw jasje 3x 80 cent
7 september 100 jaar VNO-NCW 80 cent
8 oktober Strippostzegel (losse zegel uit boekje) 80 cent

10 november Kinderpostzegels 3x 80+40 cent

138 25 oktober Velletje Hoogtepunten uit de 20e eeuw 10x 80 cent

139 30 november Velletje Decemberzegels 20x 55 cent

A61 13 april Velletje Ouderenpostzegels 6x 80+40 cent
8 oktober Velletje Strippostzegels 2x 80 cent

A62 15 oktober Velletje 200 jaar Nationaal Postbedrijf 500 cent
10 november Velletje Kinderpostzegels 6x 80+40 cent

De onderstaande V-bladen en de bladen 136a,138a en 139a maken geen deel uit
van het DAVO-supplement Nederland; deze bladen kunnen apart worden geleverd.

V23a 8 juni Velletje Tien uit de kunst 17de eeuw 10x 80 cent
V24 8 juni Velletje Vijf van Rembrandt 5x100 cent
V25 6 juli Velletje Tien voor uw brieven 10x 80 cent
V25a 25 oktober Velletje Hoogtepunten uit de 20e eeuw 10x 80 cent

136a 8 juni Losse zegels Tien uit de kunst 17de eeuw 10x 80 cent
138a 25 oktober Losse zegels Hoogtepunten uit de 20e eeuw 10x 80 cent
139a 30 november Losse decemberzegels 20x 55 cent
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DAVO-supplement Nederland 1999
Hieronder treft u een overzicht aan van de samenstelling van het supplement
Nederland 1999. Ook de supplementen voor het album (complete) postzegel-
boekjes, Nederland S (combinaties uit postzegelboekjes), Aruba, Nederlandse
Antillen en Suriname zijn vanaf heden verkrijgbaar, evenals het supplement voor
de Postzegelmapjes 2e helft 1999. De V-bladen voor de velletjes van 10 van
Nederland 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 en cassette.
De supplementen van de overige landen verschijnen in maart en april.
Hieronder treft u daarvan een overzicht aan.

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 = 28 januari  * 2 = 24 maart  * 3 = 28 april

DAVO VAN Nº 7
verkrijgbaar vanaf

medio februari

VAN Nº 7 zal in de loop van april
2000 beschikbaar zijn. Het model is
nog niet bekend, de prijs is als altijd 
ƒ 25,00. 
VAN’s 5 en 6 zijn nog verkrijgbaar, 
de eerdere zijn inmiddels echte 
collector’s items geworden! 

nº 1 - 1994 nº 2 - 1994

nº 3 - 1995 nº 4 - 1996

nº 5 - 1997 nº 6 - 1999

nº 7 - 2000
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Ter gelegenheid van haar twee-
honderdjarig bestaan presenteert het
Rijksmuseum vanaf 15 april 2000 in
een reeks meesterwerken een over-
zicht van de 17e eeuwse Nederlandse
kunst. Op de bovenverdieping van het
museum zullen tweehonderd schil-
derijen, beeldhouwwerken en kunst-
nijverheidsvoorwerpen worden ten-
toongesteld, terwijl in de zalen van
het prentenkabinet ongeveer honderd
prenten en tekeningen zullen worden
getoond. Voor beide onderdelen van
de tentoonstelling is een zorgvuldige
keuze gemaakt, waarbij ernaar
gestreefd is een zo rijk mogelijk over-
zicht van de artistieke productie van
deze eeuw te tonen. Alle belangrijke 
kunstenaars uit deze periode zijn met
tenminste één karakteristiek werk ver-
tegenwoordigd; van de meest belang-

rijke en veelzijdige meesters - zoals
Rembrandt, Frans Hals, Ruisdael,
Steen en Vermeer - zullen verschei-
dene meesterwerken uit het Rijks-
museum én andere verzamelingen te
zien zijn. Van de tentoongestelde
werken is ongeveer de helft afkomstig
uit het Rijksmuseum, waarbij ‘De
Nachtwacht’ centraal staat. 

Voor PTT Post dus alle reden daar een
heel bijzondere emissie aan te wijden.
Op 14 april komt er een thema-velletje
uit met tien schatten uit het Rijks-
museum. Verder een zelfklevende
zegel met ‘De Nachtwacht’, het
absolute topstuk van het museum en
het bekendste schilderij ter wereld. 
Elf schatten uit alle tijden en uit alle
hoeken van de wereld. Indiase zand-
stenen beeldhouwwerk uit de tiende

eeuw tot fotografie uit de twintigste
eeuw. Van deze elf zegels zal ook een
boek verschijnen: ‘schatten uit het
Rijksmuseum’, waarin de zegels
uitgebreid worden toegelicht en
gedocumenteerd.

Het is het derde deel van de boeken-
serie van DAVO! Prijs ƒ 49,50 
(inclusief ƒ 17,00 aan postzegels) en
verkrijgbaar vanaf 14 april! 
Blijf compleet en verzamel de DAVO-
themaboeken! En bovendien: een
heel mooi cadeau!

(Verkrijgbaar bij de vakhandel-filatelie,
de Collect Club van PTT Post).

De postzegels van 2000
Karel V bijt de spits af

Drie postzegels waarvan de schilderijen in
2000 in het Rijksmuseum te zien zullen zijn:

‘het Puttertje’ van Carel Fabritius,
‘de Heilige Sebastiaan’ van Hendrick

ter Brugghen en ‘de Mariaplaats
te Utrecht’ van Pieter Saenredam.
Deze postzegels verschenen in de

zomer van 1999 (‘Tien uit de kunst’).

Uitgifteprogramma 2000
Het emissie-programma van 
PTT Post voor 2000 ziet er als

onderstaand uit: 

4 januari Het Kwartje
Karel V

februari Felicitatie
25 maart EK-voetbal

4 april Ouderenpostzegels
14 april 200 jaar Rijksmuseum

mei Verrassing
23 augustus Sail 2000

september Strippostzegel

10 oktober Nederlandse dieren
150 jaar Postzegel
Rouwpostzegel

8 november Kinderpostzegels
28 november Decemberzegels

4 januari 2000, een heel bijzonder velletje met 2 postzegels:
500 jaar geleden werd Karel V in Gent geboren!

200 jaar Rijksmuseum

Het Rijksmuseum te Amsterdam waar van 15 april t/m 17 september
de tentoonstelling ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’,

Nederlandse kunst uit de 17e eeuw te zien is.



4

Sinds 1997 kunt u DAVO op het
internet vinden. Een efficiënte moge-
lijkheid om u optimaal te informeren
over (nieuwe) DAVO-producten. Door
gebruik te maken van de ‘vraagbaak’
kunt u bovendien actief uw mede-
verzamelaars zegels aanbieden of 
vragen. Honderden contacten tussen
verzamelaars zijn zo in de afgelopen
jaren tot stand gekomen. 
Voor de verkoop van onze producten
verwijzen wij naar de vakhandel-
filatelie en de Collect Club van PTT
Post. Mede vanwege de optimale
mogelijkheden die deze beide kanalen
u bieden, zien wij af van directe
verkoop aan particulieren. Wel zijn wij
u graag van dienst bij het verstrekken
van informatie.

GRATIS BROCHURE 2000-2001

Ja, stuur de DAVO-

brochure 2000-2001

gratis naar:

Dhr./Mevr. 

Adres

Postcode

Woonplaats

Coupon sturen naar:
Uitgeverij DAVO, 
Postbus 411, 7400 AK  DEVENTER

De brochure kunt u ook via de web-site van
DAVO aanvragen: www.davo.nl

Fosforescerende
cijfers op velletje

In Nederland verscheen in oktober
1999 een velletje met 10 zegels met
een wereld-primeur: op de zegels zijn
met fosforescerende inkt grote cijfers
aangebracht. PTT Post geeft daar
mee aan in welke rangorde de onder-
werpen door het publiek zijn gekozen.
Immers, het publiek bepaalde welke
onderwerpen op de zegels ‘hoogte-
punten uit de 20e eeuw’ zouden
komen te staan. Dit velletje is, na de
tien zegels ‘uit de kunst’ (juni) het
tweede zogenaamde thema-velletje:
een onderwerp in tien zegels 
geïllustreerd. Jaarlijks zal PTT Post
twee thema’s kiezen voor deze velle-
tjes. In 2000 zullen dat ‘de schatten
uit het Rijksmuseum’ zijn (ter gele-
genheid van het tweehonderdjarig
bestaan) en ‘sail 2000’, het grote zeil-
evenement in de komende zomer.

Fosfor en fluor op uw postzegels kunt
u onderscheiden met behulp van de
DAVO UV-lamp en u kunt er ook
valse bankbiljetten mee onder-
scheiden! Vraag uw handelaar!
Prijs ƒ 25,00.

Uniek: postzegels met een cijfer in fosfor.

DAVO op internet:
www.davo.nl

Voor verkoopadressen of informatie
over onze producten kunt u ons via
de web-site of e-mail (info@davo.nl)
bereiken.
En gewoon bellen (0570-502700)
of schrijven (DAVO - Postbus 411 -
7400 AK Deventer) kan natuurlijk
altijd. 

Vragen zijn welkom en suggesties en
op- of aanmerkingen waarmee wij de
kwaliteit van onze producten en
dienstverlening kunnen verbeteren
natuurlijk ook!
Voor het laatste nieuws van DAVO is
het raadplegen van de web-site een
must! In het komend jaar informeren
wij u langs die weg ondermeer over
de nieuwe thema-boeken die worden
uitgegeven. In de loop van het jaar
zullen wij op onze web-site het nieuwe
DAVO-album Geïllustreerd
Verzamelen laten zien!
Kortom: www.davo.nl
is de moeite waard!


