
PS: nummer 3
Het derde exemplaar van PS 
verschijnt in het jubileumjaar 1995. 
50 jaar geleden werd het eerste
DAVO-album vervaardigd en vele,
vele honderdduizenden zijn sinds-
dien gevolgd. Talrijk zijn de 
verzamelaars, die als kind of ver
gevorderd filatelist, hun zegels aan
een DAVO-album toevertrouwden.
Ter gelegenheid daarvan bieden wij
de trouwe DAVO verzamelaars een
Jubileum-pakket aan!

50 jaar DAVO:
jubileum-pakket
waarin voor 
ƒ 67,45 gratis 
DAVO-artikelen
Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de Uitgeverij DAVO
hebben wij een pakket samenge-
steld waarvan wij denken dat het
voor een groot aantal verzamelaars
een welkome aanbieding zal zijn.
Van alle verzamelaars met een
DAVO-album zijn de meesten bezit-
ter van het DAVO-album Nederland
III of IV in de LUXE uitvoering. 
Om uw serie DAVO-albums aan te
vullen, geven wij ter gelegenheid
van ons jubileum-jaar een voorzet.
Op de laatste pagina van dit PS
vindt U alles over de samenstelling
en de kado's!

In dit nummer:
• KOSMOS band
• Stanley Gibbons
• DAVO supplement 1995
• velletjes van 10
• aanbieding
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PS is een nieuwsbrief van uitgeverij DAVO
PS wordt gratis verspreid door de Nederlandse Vakhandel Filatelie. Op- en aanmerkingen zijn wel-
kom en kunt U richten aan de redaktie: Uitgeverij DAVO PS, Postbus 411, 7400 AK Deventer.

2e jaargang nr. 2
oktober 1995

Het eerste
DAVO-album
uit 1945 voor
"De Nederland-
sche Postzegels
in den Oorlog". 
Vele honderd-
duizenden
albums volg-
den.

DAVO-supplement Nederland 1995
Op dit ogenblik wordt al gewerkt aan de produktie van het supplement
Nederland 1995. Dankzij een nauwe samenwerking met PTT Post zijn de 
bijzonderheden over alle emissies al in een vroeg stadium aan ons bekend 
en kunnen wij direkt na de zomer een begin maken met de indeling, het
scannen van de zegels, produktie van de klemstrookjes, reserveren van druk-
capaciteit enzovoort. In de vierde week van januari 1996 zal het supplement
voor U bij uw handelaar gereed liggen. In dit nummer een overzicht van alle
zegels en de indeling in het DAVO supplement 1995. 

Prijs band:
ƒ 15,00
Bijpassende
cassette:
ƒ 13,00

Een nieuwe band voor het DAVO KOSMOS-systeem. Naast de bestaande
éénkleurige (blauwe) banden is er een nieuw, levendig model ontworpen dat
uitblinkt in veelkleurigheid en door de fraaie illustratie. Om de wereldbol
zweven alle verzamelbare objecten: postzegels, enveloppen, munten, tele-
foonkaarten. Voor alles wat U verzamelen wilt is deze band een duurzaam en
fraai uitgevoerde opbergmogelijkheid. Alle DAVO KOSMOS bladen kunnen in
deze 4-ringsband worden gebruikt. De band is gelamineerd, d.w.z. voorzien
van een dunne beschermende laag, voor duurzaam gebruik. 

De nieuwe KOSMOS band: UNIVERSE

nieuw
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Stanley
Gibbons:
Filatelisten
en Uitgevers
Stanley Gibbons werd in juni van
het jaar 1840 geboren, slechts enke-
le weken na het uitkomen van 
's werelds eerste postzegel, de
"penny black". 

Hij verzamelde als schooljongen in
Plymouth postzegels en toen hij op
zijn zestiende bij zijn vader in de leer
ging als apotheker vroeg hij een
bureau achterin de zaak, om van
daaruit in postzegels te kunnen han-
delen. Dat was in 1856, het jaar
waarin de nu wereldbekende firma
Stanley Gibbons werd opgericht.
Plymouth is de thuishaven van de
Engelse Marine en Gibbons' oudere
broer was daar officier. Dit bracht
hem in contact met vele zeevaren-
den, waarvan sommigen zonder
twijfel hebben geholpen bij het
opbouwen van een voorraad 
buitenlandse zegels. 
Een bekend verhaal gaat over twee
zeelieden die hem een zak met drie-
hoekige zegels uit Kaap de Goede
Hoop aanboden die zij in een loterij
in Zuid Afrika hadden gewonnen; hij
kocht de partij voor £ 5.
Zijn postzegelhandel groeide en
toen zijn vader overleed werd de
apotheek verkocht en concentreer-
de hij zich geheel op postzegels. 
Hij begon ook albums uit te geven
en zijn eerste catalogus, die uit
amper 20 ongeïllustreerde pagina's
bestond, verscheen in 1865. 

Alle uitgiften van 1995 op een rij

blad* datum onderwerp

122 2 januari 10 voor Europa
17 januari H.N. Werkman, Museum en 

Panorama Mesdag, Blauwe Mauritius
28 februari Jaar van de film
21 maart Mahler
28 maart NIVRA en NVOB
11 april Zomerpostzegels

123 3 mei Tweede Wereldoorlog en Verenigde Naties
22 mei Sterrenbeeldpostzegel
6 juni Wereldjamboree en Sail Amsterdam 95
5 september Natuur en Milieu

26 september Nederlandse Nobelprijswinnaars

124 17 oktober Honderd jaar Nederlands Cabaret
15 november Kinderpostzegels
27 november Decemberzegels

124a 27 november Velletje Decemberzegels

A52 11 april Velletje Zomerpostzegels
5 september Velletje Natuur en Milieu

A53 15 november Velletje Kinderpostzegels

V3 2 januari Velletje 10 voor Europa
V4 22 mei Velletje Sterrenbeeldpostzegels

*Op deze bladnummers kunt U de uitgiften van 1995 in uw DAVO
supplement  verwachten. Omdat de definitieve samenstelling van het 
totale supplement bij de voorbereiding van deze PS nº 3 nog niet 
bekend was, is de opgave onder voorbehoud.
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DAVO-supplement Nederland 1995
Hieronder treft U een overzicht aan van de samenstelling van het supplement
Nederland 1995 zoals dat in januari 1996 zal verschijnen. Verder zullen dan
ook de supplementen voor Aruba, Nederlandse Antillen en Suriname 
verkrijgbaar zijn. Zoals gebruikelijk verschijnen de supplementen van de 
overige landen in de loop van maart en april. Bij het Nederland supplement
treft U daarvan een overzicht aan. 

Het DAVO supplement Nederland 1995 
is vanaf vrijdag 26 januari 1996 

bij uw postzegel- of boekhandel verkrijgbaar.

DAVO PS Nº4 verschijnt in januari 1996 

in het DAVO NEDERLAND 1995 supplement.

In 1995 verschenen er, evenals in
1993, twee velletjes van 10.

Hiervoor zijn de bladen V1 en V2
(voor 1993) en V3 en V4 (voor

1995) verkrijgbaar. Velletjes van
10 zullen door PTT Post meer en

meer worden aangeboden, om de
verkoop van losse zegels terug te

dringen en de loketverkoop
efficiënter te doen verlopen. 
In een DAVO Luxe band met

rugaanduiding V (ƒ 47,50) kunt 
U de V-bladen onderbrengen!

De eerste "catalogus" van Stanley  Gibbons: 
de prijslijst uit 1865. 



Daarin stond de penny black
geprijsd voor 6d. per dozijn en de
eerste serie van Nederland, gebruikt,
voor 4d. 
In 1874 verhuisde hij naar Londen,
waar zijn handel, voornamelijk per
post, met een steeds groeiend aan-
tal verzamelaars uit de gehele
wereld werd voortgezet. 
Uiteindelijk verkocht hij zijn zaak in
1890 en wijdde de rest van zijn
leven aan reizen naar landen waar-

van hij de zegels vroeger al gekocht
en verkocht had. 
De nieuwe eigenaar, Charles J.
Philips, zette vaart achter de ontwik-
keling van het bedrijf; hij gaf een
tijdschrift uit, de Stanley Gibbons
Monthly Journal (tegenwoordig
Gibbons Stamp Monthly geheten)
en opende een winkel. Het bedrijf
verhuisde in 1893 naar Strand 391,
waar het bijna 100 jaar gehuisvest
zou blijven, tot de verhuizing naar
Strand 399 in 1981. Gibbons stierf
in 1913, één jaar voordat Koning
George V het bedrijf tot hofleveran-
cier benoemde. Tot op heden is
Stanley Gibbons hofleverancier van
Hare Majesteit de Koningin. 
Het steeds maar groeiende aantal
postzegels dat na de Eerste
Wereldoorlog werd uitgegeven
betekende dat de Stanley Gibbons
Catalogus, die aanvankelijk  in twee
delen verscheen, snel in omvang
toenam. Er werd een vereenvoudig-
de wereld-catalogus samengesteld,
waarin verschillen zoals tanding,
papier en watermerk achterwege
bleven en slechts op kleur en ont-
werp gelet werd.
Het resultaat was de Stanley
Gibbons Simplified Catalogue, die
voor het eerst in 1934 verscheen.
Nu is het bekend als "Stamps of the
World", het bestaat uit drie delen
en wordt nog steeds jaarlijks uitge-
geven om verzamelaars een recht-

toe-recht-aan overzicht van alle
zegels van de wereld te geven. 
De groei van de populariteit van de
britse postzegels leidde tot de 
uitgave van de "Great Britain
Specialised Catalogue" die nu uit
vijf delen bestaat en een zeer 
gedetailleerd overzicht geeft van alle
bijzonderheden van de eerste zegels
tijdens Koningin Victoria tot en met
de laatste Machin zegels, waarvan
er veel in Nederland gedrukt wor-

den. Minder gespecialiseerd is
"Collect British Stamps", een in
kleur uitgegeven catalogus van alle
britse zegels in één deel.

Intussen was de wereldcatalogus
uitgegroeid tot zes delen en werd 
er besloten met kleinere en hand-
zamere delen te gaan werken. Er
zijn nu 22 delen, voor bijvoorbeeld
Frankrijk, Duitsland, het Midden
Oosten en de Benelux. Daar sluiten

de Stanley Gibbons
thematische catalogi
goed bij aan. Deze
fraai uitgevoerde
catalogi voor vogels,
treinen, schepen,
vliegtuigen, zoog-
dieren, vlinders en
andere insecten,
schelpen en schaken
zijn een belangrijke
bron en onder-
steuning voor de
thematische 
verzamelaars.
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Stanley
Gibbons,
de grond-
legger en
naamgever
van het
wereld-
beroemde 
bedrijf in
de wereld
van de 
filatelie. 

Prijzen in de Stanley Gibbons Catalogus

Stanley Gibbons is uniek in de wereld van de filatelie - ze is de enige uitgever van
catalogi van de gehele wereld, die ook handelt in postzegels. Er wordt verkocht op de
veilingen, via het postorderbedrijf en in de winkel aan het Strand 399, de grootste
postzegeldetailzaak van de wereld en ze staat in contact met verzamelaars in de 
gehele wereld, mede dankzij het maandblad Gibbons Stamp Monthly. 
De in de catalogus aangegeven prijzen zijn die voor welke Stanley Gibbons uit haar
voorraad verkoopt en geven dus een reële weergave van de marktprijzen; waar 
andere uitgevers hun prijzen niet hoeven te staven met een voorraad zegels is Stanley
Gibbons steeds verplicht de aangehouden voorraden tegen de in de catalogus 
vermelde prijzen aan te houden. 
Het vaststellen van de prijzen vereist de nodige voorzichtigheid; te hoge prijzen 
betekent dat er niet verkocht kan worden, te lage prijzen dat er niet ingekocht kan
worden als de voorraad moet worden aangevuld.

Links de "COMMONWEALTH" catalogus in twee delen. Een must voor iedere verzamelaar van
huidige of vroegere Engelse gebieden. 
Rechts in drie delen, met cassette, STAMPS of the WORLD, waarvan deel I in september is 
verschenen en de delen II en III in oktober en november volgen. 

De meest verkochte Stanley Gibbons catalogi

Stamps of the World vol. I  A-J ƒ 87,50
Stamps of the World vol. II  K-Z 87,50
Stamps of the World vol. III Commonwealth 78,50
British Commonwealth part I A-I 95,00
British Commonwealth part II J-Z 95,00
Concise Great Britain 1995 42,50

Thematische catalogi voor vogels, zoogdieren,treinen,
schepen, schaken, vliegtuigen, schelpen, vlinders en
andere insecten. Verschillende prijzen. 

Voor een gedetailleerd overzicht van alle 
Stanley Gibbons catalogi kunt U een prijslijst
aanvragen bij Uitgeverij DAVO, Postbus 411,
7400 AK DEVENTER. Telefoon 0570 - 63 03 04



1945
Dit is het eerste DAVO album. 
“NEDERLANDSCHE POSTZEGELS IN DEN OORLOG” 
Het werd uitgegeven in 1945, direkt na de bevrijding.
Papier en produktiemiddelen waren schaars en het was
nog een hele toer om een relatief klein album, voor de
postzegels uit de periode 1940-1945, het licht te doen
zien. 

1995
Vijftig jaar later. Vele tienduizenden postzegel-albums 
hebben zich over de gehele wereld verspreid. Het DAVO-
album “de Nederlandsche Postzegels in den Oorlog” is niet
meer verkrijgbaar. Het is nu een museum-stuk, en niet
meer geschikt voor de postzegelverzamelaar van 1995. 

Daarvoor bieden wij U het DAVO Luxe album Nederland I
aan, voor de postzegels van de periode 1852-1944. En ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Uitgeverij DAVO
ontvangt U bij aankoop van dat album een aantal kadootjes.
Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

DAVO Luxe album Nederland I (1852 - 1944)   ƒ 125,00
DAVO mancoboekje 1852 - 1944 kado
DAVO insteekboek Nederland F kado
DAVO steelloupe 75 kado
DAVO pincet nº 47 kado
DAVO Jubileum VAN kado

Uw prijs ƒ 125,00

DAVO
Jubileum VAN

ƒ 25,00

DAVO pincet
nº 47 - verguld

ƒ 6,95

DAVO Luxe album
Nederland I

(1852 - 1944)
ƒ 125,00

Mancoboekje

bij DAVO Luxe

album Nederland I

1852 - 1944)

ƒ 2,50

DAVO loupetype 75 DFƒ 9,50

kado

DAVO insteekboek
Nederland F
32 pagina’s 

ƒ 23,50

kado

kado

kado
kado


