
PS: nummer 11
PS nº 11 verschijnt als bijlage bij het 
jaarlijkse DAVO supplement Nederland 
en is los verkrijgbaar bij de vakhandel- 
filatelie. Het bevat informatie over het 
DAVO supplement Nederland 2002, 
nieuwe producten en aanbiedingen. 

Van Gogh
Of Van Gogh een groter schilder was 
dan Rembrandt is een kwestie van 
smaak. In de ogen van TPG Post blijk-
baar wel, want maar liefst 13 zegels 
worden ter gelegenheid van zijn 150e 
geboortedag uitgegeven. Een prachtig 
nieuw Thema-boek is o.m. het gevolg. 

VAN N° 8
Tijdens AMPHILEX in Amsterdam de 
afgelopen zomer een geliefd en gewild 
product, de nieuwe VAN van DAVO. 
De achtste al en velen maakten van de 
gelegenheid in Amsterdam gebruik om 
ook nog enkele VANS uit eerdere jaren 
te kopen. Postzegelverzamelaars heb-
ben nu eenmaal graag alles compleet.

Het DAVO 7-album
Het meest succesvolle DAVO album van 
2002! Duizenden kochten dit album 
voor hun verzameling euromunten van 
de twaalf landen van het eurogebied. 
Kijkt u ook nog steeds waar de munten 
in uw portemonnaie vandaan komen? 
Een nieuwe verzameling voor postzegel-
liefhebbers? 

Stamps of the World 
Stanley Gibbons
Dé wereld-catalogus voor de thematische 
verzamelaar of voor degene die zijn 
filatelistische blik over de grenzen wil 
laten reiken. Een compleet naslagwerk 
in vier delen.

1

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.
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2003: Van Gogh jaar
met 13 prachtige zegels op 2 januari

In dit nummer:
• Vincent van Gogh

• alle uitgiften van 2002

• de Nederland supplementen 2002

• Thema-boek Van Gogh

• de Thema-boeken van 2002

• DVD West-Europa

• Stanley Gibbons Stamps of the World

• DAVO VAN nº 8

• 1-muntenalbum

De bloeiende amandeltakken uit 1890 van Vincent van Gogh, te zien in het Van Gogh Museum in 
Amsterdam, is gebruikt voor één van de dertien zegels die TPG Post op 2 januari 2003 uitgeeft. 
© Van Gogh Museum/Vincent van Gogh Stichting Amsterdam

Het hierboven afgebeelde schilderij werd 
door Van Gogh in 1890 geschilderd voor 
zijn neefje Vincent Willem, de net gebo-
ren zoon van zijn broer Theo. In geen 
enkel opzicht spreekt uit dit schilderij de 
zwaarmoedigheid waaraan Van Gogh 
in de laatste maanden van zijn leven in 
Saint-Rémy, in de Provence, ten prooi was 
gevallen en die uiteindelijk tot zijn zelf-
doding in juli van dat jaar zou leiden. Het 
schilderij is geen weergave van zijn eigen 
gemoedstoestand, maar is juist een weer-
spiegeling van het nieuwe leven, van de 

hoop, van verwachtingen, zoals die bij de 
geboorte van een kind heel goed passen. 

Lees meer over het nieuwste Thema-boek 
van DAVO en de tentoonstellingen in 
Amsterdam en Otterlo op pagina 3!

NIEUWS VAN DAVO VINDT U STEEDS OP:

www.davo.nl



Alle uitgiften van 2002 op een rij 
datum                                    onderwerp                                               waarden
                                                                  
 2 januari                              Beatrixzegels             a 0,25, 0,39, 0,40, 0,50, 0,65,  
                                                                                                 0,78, a 1,00, a 3,00 
 2 januari                               Zakenpostzegels                                 a 0,39, a 0,78  
 2 januari                               Bijplakzegel                                                     a 0,12  
10 januari                               Koninklijk Huwelijk, velletje                        2x a 0,39  
28 januari                               Diverse postzegels nu alleen met                                
                                               euro-waardeaanduiding    16x a 0,39, a 0,54, a 0,75
28 januari                               Bijplakzegel, zelfklevend                                  a 0,02

 2 april                                   Zomerzegels                                     6x a 0,39+0,19 
27 april                                   Rode Kruis                                            a 0,39+0,19
   
14 mei                                    Efteling                                                      5x a 0,39

11 juni                                    Kunst: Landschappen                              10x a 0,39 
11 juni                                    Europa                                                       2x a 0,54 

 1 juli                                     Zakenpostzegels                                 a 0,39, a 0,78 

30 augustus                            150 Jaar postzegels in Nederland, velletje  2x a 0,39 
30 augustus                            Twaalf provincies (12 verschillende zegels)  12x a 0,39

 2 september                         Bijplakzegel, gegomd                                      a 0,02 
24 september                         Industrieel Erfgoed                                   10x a 0,39 

 5 november                          Kinderpostzegels, velletje                  6x a 0,39+0,19 
26 november                          Decemberzegels                                       20x a 0,29 
26 november                          Bijplakzegel                                                     a 0,10
   
In de DAVO supplementen Geïllustreerd Verzamelen en de zwart/wit uitvoering
zijn exact dezelfde zegels opgenomen.

De onderstaande bladen in de traditionele zwart/wit uitvoering maken geen deel
uit van het DAVO-supplement Nederland en kunnen apart worden geleverd. 
   
157a 11 juni             Losse zegels Kunst: Landschappen           10x a 0,39 
158a 30 augustus    Losse zegels Twaalf provincies                  12x a 0,39 
159a 24 september  Losse zegels Industrieel erfgoed               10x a 0,39 
160a 26 november   Losse Decemberzegels                             20x a 0,29

V32 28 januari        Velletje Verhuiszegels                               20x a 0,39 
V33 2  april            Velletje Zomerzegels                       10x a 0,39+0,19 
V34 27 april            Velletje Rode Kruis                            6x a 0,39+0,19 
V35 11 juni             Velletje Europa                                           6x a 0,39 
VB4,VB5,VB6 2  januari        Velletjes Beatrix     5x a 0,25, 0,39, 0,40, 0,50, 0,65,  
                                                                          0,78, a 1,00, a 3,00 
VB7  2 januari-26 november     Velletjes Bijplakzegels      5x a 0,12, 0,02, 0,02, 0,10

V35a 11 juni             Kunst: Landschappen                               10x a 0,39 
V35b 30 augustus    Twaalf provincies                                      12x a 0,39
V35c 24 september  Industrieel erfgoed                                   10x a 0,39

Op 12 data in 2002 is van alle 12 provincies een velletje verschenen 
(12 identieke zegels).
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Åland                         2
Alderney                    2
Andorra                     3
Aruba                         1
Australië                    3
Azoren                       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
Madeira                     3
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 & Miq.    3
San Marino                3
Spanje                        3
Suriname                   1
United Nations          3
USA                            3
Vaticaan                     3
IJsland                        2
Zuid Afrika                3
Zweden                      2 
Zwitserland               2

Alle DAVO-supplementen
NEDERLAND 2002
U gebruikt voor het onderbrengen van uw 
postzegels 2002 een of meer van onder-
staande supplementen:

Geïllustreerd Verzamelen
Voorzien van tekst en illustraties, geheel in 
kleur. Met klemstroken op 200 grs. papier.   
                                              3  15,00

Geïllustreerd Verzamelen Velletjes
Voor de complete velletjes met identieke 
postzegels (incl. provincievelletjes) die niet 
in het Geïllustreerd Verzamelen supplement 
zijn opgenomen.                        3 20,50
    
    Luxe
Met klemstroken op 170 grs. papier 
zwart/wit.                                 3  18,50

of Standaard-Luxe              
Als Luxe, maar zonder klemstroken. 3  11,30

of Standaard
Zonder klemstroken, op 100 grs. 
papier.                                             3  11,30

U kunt uw verzameling, vanaf 31 januari, 
uitbreiden met (één van) de onderstaande 
supplementen:

    Nederland Extra
Voor de losse zegels uit velletjes,
in Luxe uitvoering.                      3   7,70

   Velletjes                          
Voor de complete velletjes van 10,
in Luxe uitvoering.                      3 14,90

   Velletjes Extra
Luxe bladen voor de complete velletjes 
die ook in het Nederland     supplement 
zijn opgenomen                         3   5,90

   Nederland Postzegelboekjes
Voor de complete postzegelboekjes die
niet in het Nederland     supplement zijn
opgenomen, in Luxe uitvoering.     3   5,90

   Nederland PZB Extra
Voor de complete postzegelboekjes die
ook in het Nederland     supplement zijn
opgenomen, in Luxe uitvoering.     3   4,10

   Nederland S
Losse zegels en combinaties uit postzegel-
boekjes, in Luxe uitvoering.             3   4,10

   Provincievelletjes
Luxe bladen voor de 12 provincie-
velletjes met identieke zegels.          3 22,10

De Port Betaald zegels van 2001 en 2002 
worden in een volgend supplement 
opgenomen.

Wanneer verschijnen de DAVO-aanvullingsbladen van de overige landen?
1 = 31 januari  *  2 = 28 maart  *  3 = 25 april 2003
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Op 30 maart 2003 is het 150 jaar 
geleden dat Vincent van Gogh in het 
Brabantse Zundert werd geboren. 
TPG kondigt deze mijlpaal aan door al 
op 2 januari 13 zegels met werk van de 
schilder uit te geven. Tien zegels van 
a 0,39 komen uit in een zgn. thema-
velletje en er verschijnen nog drie zelf-
klevende zegels (a 0,39, a 0,59 en 
a 0,75). Zelden (of nog nooit?) werd een
zo grote emissie aan één gebeurtenis 
gewijd en dat illustreert het belang 
en de roem van Vincent van Gogh. 
Als het om postzegels gaat, kan zelfs 
Rembrandt niet bij hem in de schaduw 
staan. 

1853 - 1890 - 2003
150 jaar Van Gogh

Thema-boek Nº 10
Een serie van 13 bijzondere zegels leent 
zich natuurlijk voor een prachtig Thema-
boek. In 13 hoofdstukken worden de 
zegels deskundig beschreven en samen 
met de biografie van Vincent van Gogh 
voorin het boek is het een waardevolle
completering van uw verzameling.
De prijs van het boek is a 22,50. Hierin is 
de waarde van 2 velletjes van 10 zegels 
en drie losse zegels (a 9,53) inbegrepen. 
Verkrijgbaar bij de vakhandel-filatelie en 
de Collect Club van TPG Post.

Eerdere
postzegels van 

Van Gogh

NVPH-catalogus
nº 350 (1940),

645 (1954),
1442 en 1443 (1990)

Er worden twee grote tentoonstellingen 
gewijd aan de 150e geboortedag van de 
schilder. De twee Nederlandse musea met 
de grootste Van Gogh-verzamelingen ter 
wereld, het Van Gogh Museum in 
Amsterdam en het Kröller-Müller 
Museum in Otterlo, werken hierin nauw 
samen. Op de tentoonstelling ‘De keuze 
van Vincent’ (14 februari t/m 15 juni 
2003, Amsterdam) ontdekt u wat Van 
Gogh zelf mooi vond. Dat Van Gogh 
inspiratiebron was voor vele 20e-eeuwse 
kunstenaars is te zien in ‘Van Gogh 
Modern’ (27 juni t/m 12 oktober 2003, 
Amsterdam). In het Kröller-Müller 
Museum wordt de passie van Helene

Van Gogh Museum te Amsterdam
[foto: Jannes Linders] 

Kröller-Müller, oprichtster van het 
museum, voor het werk van Van Gogh 
getoond in ‘Vincent en Helene; de 
waarde van Van Gogh in de col-
lectie Kröller-Müller’ (14 februari t/m 
12 oktober 2003). Wat bewoog haar 
om zoveel werk van deze kunstenaar te 
kopen en waarom juist deze werken? 
Om de twee musea èn Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe op één dag te 
bezoeken kunt u gebruik maken van de 
speciale Van Gogh shuttlebus die tussen 
beide musea rijdt.  
Zie ook: 
 www.vangoghmuseum.nl 

www.kmm.nl

De entree van 
het Kröller-Müller 
Museum te Otterlo
[foto: Cary Markerink] 



GRATIS BROCHURE 2003-2004
(beschikbaar maart 2003)

Ja, stuur de DAVO-
brochure 2003-2004
gratis naar:

Mevr./Dhr. 

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

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

De Thema-boeken 
van 2002

In 2002 zijn de volgende 3 Thema-
boeken verschenen: 

• Kunst: Landschappen

• twaalf provincies 

• industrieel erfgoed

Verkrijgbaar bij vakhandel-filatelie en de 
Collect Club van TPG Post in Groningen. 
Prijs per deel, incl. de zegels a 22,50.



DVD-ROM
West-Europa 

Een wereldprimeur: de eerste post-
zegelcatalogus op DVD-ROM. 
Nog nooit waren zoveel postzegels op 
één schijfje samengebracht. Bovendien 
volledig Nederlandstalig! Op deze DVD-
ROM vindt u alle postzegels en blokken 
die door de huidige West-Europese 
postadministraties uitgegeven zijn. 

• actuele prijzen en afbeeldingen
• zoeken per land of per thema
• waarde berekenen
• mancolijst maken
• informatie toevoegen, zoekfunctie
•  NVPH nummers en prijzen
•  inzoomen functie

Landencatalogus èn
thematische catalogus

De werking van het programma is gelijk 
aan alle andere Collect-A-ROM 
producten, zoals de NVPH Speciale Post-
zegelcatalogus Nederland en Overzee. 
Uitgebreide internet-ondersteuning met 
gratis prijs- en programma-updates.

De prijs voor deze DVD-ROM is a 79,90.
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Een onmisbaar standaardwerk voor alle 
verzamelaars! Stamps of the World is 
een uitgebreide uitgave voor de post-
zegels van de gehele wereld sinds 1840. 
Duizenden zegels en honderden illustra-
ties zijn sinds de uitgave van vorig jaar 
toegevoegd en de prijzen zijn met 
nauwkeurigheid aangepast.

Stamps of the World
Stanley Gibbons

Gratis nieuws-
brief van DAVO
Op www.davo.nl kunt u zich aanmel-
den voor de periodieke gratis nieuwsbrief 
van DAVO. Hierop staan aanbiedingen, 
nieuwe producten en andere wetens-
waardigheden voor elke verzamelaar.

VAN Nº 8

VAN Nº 8 verscheen in augustus ter 
gelegenheid van de grote AMPHILEX ten-
toonstelling in Amsterdam. Ruim 50.000 
liefhebbers bezochten gedurende deze 
5 dagen de tentoonstelling en maakten 
daarmee deze tentoonstelling tot een 
groot succes. De DAVO stand was on-
ophoudelijk druk bezocht. Velen kochten 
daar al deze nieuwe VAN (prijs a 11,00), 
het supplement voor de velletjes van 
de 12 provincies, het Thema-boek over 
hetzelfde onderwerp of het euro-album 
voor de euromunten!  

Ruim 4.000 pagina’s zijn over 4 handzame 
delen verdeeld. Praktische beschrijvingen, 
ook voor thematische verzamelaars en 
prijzen van vrijwel alle postzegels van de 
wereld!

Prijs voor de vier delen,
inclusief cassette is a 188,00.

Het i-muntenalbum

Dagelijks komt u ze nu al een jaar lang 
tegen: munten uit 12 verschillende 
landen, en u kunt er overal mee betalen. 
Nog steeds gefascineerd door de 
herkomst? Nog steeds maar geen euro 
van Finland of van Portugal te pakken 
gekregen? Dit album is de ideale ver-
zamelplaats voor de 96 munten van het 
eurogebied. Een praktisch opberg-
systeem, waarbij het gebruik van munt-
houders tot het verleden behoort.

Gedocumenteerd, met de belangrijkste 
gegevens van de 12 deelnemende
landen. Natuurlijk geheel in kleur 
bedrukt, in een Luxe band met
beschermende cassette.  Prijs a 39,00.

Voor degenen die juist de Nederlandse 
euromunten vanaf het begin (1999) 
willen verzamelen is er het euro-album 
Nederland, waarin de jaargangen 1999 
t/m 2002 kunnen worden ondergebracht.  
 Prijs a 30,00

Tevens leverbaar:
Losse euro-muntmappen incl. 
blanco bladen per 6  a  9,00

Set mappen en in kleur bedrukte 
bladen voor de 7 eurobiljetten  a 6,00

In kleur bedrukte aanvullingsbladen 
voor de euromunten van Vaticaan, 
San Marino en Monaco  a 4,00


