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UITNODIGING

tot het bijwonen van de 

Ledenbijeenkomst

op woensdag 20 november 2019 in "De Schakel",  Pijnboomstraat 17, 
Haarlem-Noord, tel. 023 - 5254924. 

Zaal open om 19.00 uur. 

Veiling om ca. 20.30 uur

Eerstvolgende ledenbijeenkomst (algemene jaarvergadering) op woensdag 
18 december 2019
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TELEFOONNUMMERS EN EMAIL ADRESSEN

Bestuur:
Voorzitter: L.A.M. Turkenburg  023-5354050
Penningmeester: C.J. Fortgens  070-3872206

(NL45 ABNA 0560 0179 01 t.n.v. Hlemse Filatelist Verg te Haarlem)
Secretaris:  A.J. Dietz 06-30293965
Ledenadministratie: L.A. Koelemij 023-5244520

(NL17 INGB 0000 4732 68, postbus 6236, 2001 HE Haarlem)
Administrateur Rondzendverkeer en redactie Spaarnepost:

 D.F. de Geus 023-5370758
Bestuurslid veilingzaken: B.G. Mannesse 023-5291632
    

De bestuursleden zijn ook per email bereikbaar met de volgende adressen:

voorzitter@ohvz.nl
penningmeester@ohvz.nl
secretaris@ohvz.nl
ledenadministrateur@ohvz.nl
rzv-poststukken@ohvz.nl
veilingmeester@ohvz.nl

Overige functionarissen:
RZV postzegels: K. Hagenaars-Buijs 06-27336026

e-mail: m.hagenaars2@chello.nl  
Veilingmeester: D. Kerkmvliet 023-5327402
Inleveren veilingkavels: G.C. Metselaar 023-5261904

Website: www.ohvz.nl

LEDENBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2019

Het was druk en energiek op de ledenbijeenkomst van oktober. Het was deze 
keer ook wel een bijzonder mooie veiling en er komt nog veel meer aan. Van 
de zestig veilingstukken ging bijna de helft voor meer dan de vraagprijs weg 
met een uitschieter van 250€ voor de Nederlandse port keerdrukken uit 1924. 
Meer dan de helft van de veilingstukken bestond uit Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen. Voor vijf daarvan was geen belangstelling, en dat was vooral in
het begin van de veiling het geval, waardoor bij de veilingmeester een lichte 
verbazing zichtbaar werd.  Zulke mooie stukken! Maar toen de veiling 
eenmaal op gang was werd er stevig geboden. Van de 34 aanwezigen gingen
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er 22 naar huis met nieuwe aanwinsten, waaronder een met een hele doos 
vol met uitzoekwerk. De koper daarvan had helemaal een glimlach van oor tot
oor, want hij ging naar huis met maar liefst twaalf bemachtigde veilingstukken.
Anderen hadden ook de uitstraling van spekkopers: toen een collectie van 
twintig jaar Nederland “in een luxe Davo album” bij vijf euro bleef steken 
verzuchtte iemand: “alleen het album alleen al….”. En bij de afslag op zeven 
euro van zes albums helemaal vol met Nederlandse FDCs tussen de 
nummers E70 en 279 moesten velen denken aan het geld en de moeite die 
de verzamelaar ervoor over had gehad, indertijd, om dat allemaal compleet te
krijgen. Voor een Nederland 1 cent wapen 1869 met puntstempel 131 werd 
daarentegen 50€ geboden. Er is voor zegels waarmee iets speciaals aan de 
hand is nog steeds een goede verkoopprijs te krijgen. 
De waarnemend voorzitter, Ben Mannesse, was al bezig toen ik vanwege een
ernstig vertraagde trein wat te laat kwam binnenrennen. Hij had toen net 
gemeld hoe mooi het was dat het blad Filatelie een stuk had geplaatst in het 
Oktobernummer over  hoe onze vereniging aan het pionieren is met het online
zetten van heel veel materiaal over de postgeschiedenis van onze regio. De 
website was recent ook weer verder verfraaid! Dat komt ook steeds meer tot 
stand door bijdrages vanuit onze leden van de Vereniging. Van Wim van Veen
had ik in september een boek met veel ansichtkaarten van Haarlem mogen 
lenen om die te fotograferen en op de juiste plaatsen te verwerken in de 
ansichtkaartenrubriek van de website, die op dit moment nog leeg is. Op een 
van de ansichtkaarten zat trouwens ook een bestellersstempel dat we nog 
niet hadden opgenomen! Deze keer kreeg ik van Reinoud Bruntink een aantal
heel interessante poststukken om te verwerken en van David Haug een 
prachtig album met treinstempels. Ook van Rob van Putten kreeg ik uniek 
materiaal toegestuurd. Dat stuk over ‘post en de spoorwegen’ kan nu worden 
afgerond, zowel bij de rubriek poststempels Haarlem als bij de rubriek 
iconografie. En mijn oproep in de Spaarnepost van september om materiaal 
gestuurd te krijgen over de poststempels van de dorpen in de Gemeente 
Bloemendaal leverde ook mooie aanvullingen op. Ook Vogelenzang, 
Bennebroek en Aerdenhout komen binnenkort online. En ik ben klaar met het 
fotograferen en verwerken van vele honderden poststukken met 
roodfrankeringen die ik van Jan Groenendijk mocht lenen, en waar ik wel 
even mee bezig ben geweest…. Pensioen moet je doen!
Overigens was de prijsvraag beantwoord door drie leden, waarvan Pieter van 
de Kamer voor de tweede keer op rij de gelukkige winnaar werd van de 10€ 
die ingezet kan worden bij de veiling. Het antwoord was dat Bloemendaal in 
1851 een bestelhuis kreeg. Volgende keer wat meer inzenders?

Ton Dietz, secretaris.

2



PRIJSVRAAG NOVEMBER 2019

Welke particuliere postdienst in Haarlem gaf in 1990 een serie van drie 
postzegels uit met schilderijen van Frans Hals? 

Graag de uitslag sturen aan secretaris@ohvz.nl  (dat kan tot en met 
dinsdagavond 19 november) of meenemen op de verenigingsavond van 
woensdagavond 20 november!

SCHRIFTELIJKE BIEDINGEN VEILING

Er kan een schriftelijk bod worden gedaan op alle kavels met een vermelde  
inzetprijs, met uitzondering van omvangrijke kavels als complete albums, 
stockboeken en dergelijke. Naast de schriftelijke biedingen kan uiteraard in de
zaal op de gebruikelijke wijze worden (mee)geboden. 

Bieden kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, dus beslist niet 
telefonisch.
Biedingen lager dan de inzetprijs worden niet geaccepteerd.
Biedingen dienen uiterlijk één dag voor de veiling binnen te zijn.
Het bod stijgt steeds met € 2,- onder € 100,-, boven € 100,- met € 5,- en 
boven € 500,- met € 10,-.  Voor elk kavel is € 1,-  tafelgeld verschuldigd.

Indien een kavel aan u is toegewezen, ontvangt u hiervan per omgaande 
bericht. U dient dan het verschuldigde bedrag plus porto voor aangetekende 
toezending over te maken op bankrekening nr NL75 INGB 0003 4360 59 t.n.v.
OHvZ Veilingmeester te Haarlem. Na ontvangst van de overschrijving zal tot  
toezending worden overgegaan. Vergeet niet bij uw bod het kavelnummer te 
vermelden.

N.B. Omvangrijke kavels, zoals stockboeken, albums en dergelijke
worden niet toegezonden maar kunnen na afspraak afgehaald worden.
De bieding wordt toegeslagen één bod boven het tot dan hoogste bod. Het 
veilingreglement blijft ook bij deze van toepassing. Na de veiling kunnen géén
inlichtingen worden gegeven over de toewijzing van de kavels. In de 
eerstvolgende "Spaarnepost" worden de opbrengsten van de kavels 
gepubliceerd.

Schriftelijke biedingen kunnen worden gericht onder vermelding van uw 
telefoonnummer, aan: veilingmeester@ohvz.nl

Contact na toewijzing over de afrekening en het ophalen of toesturen van de 
kavels zal dan ook via de email verlopen.
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VEILINGOPBRENGSTEN

De kavels van de veiling van 20 oktober jl brachten de volgende bedragen op

(zonder tafelgeld)

1  50
2  150
3  -
4  -
5  250
6  -
7  80
8  100
9  -
10  150
11  -
12  29
13  10

14  13
15  48
16  14
17  10
18  5
19  5
20  18
21  5
22  11
23  10
24  20
25  10
26  10

27  34
28  7
29  15
30  11
31  12
32  26
33  8
34  12
35  72
36  120
37  5
38  5
39  158

40  15
41  19
42  16
43  5
44  5
45  32
46  48
47  14
48  34
49  17
50  7
51  12
52  19

53  30
54  9
55  5
56  6
57  20
58  10
59  12
60  16

€ 1.834

BLANCO BOEKJES EN OMSLAGEN VOOR HET 
RONDZENDVERKEER

Blanco boekjes voor het rondzendverkeer postzegels kosten € 1,- per stuk en 
de "snuffelenveloppen" € 0,20 per stuk. 
Blanco omslagen voor het rondzendverkeer poststukken kosten € 0,45 per 
stuk. 
Alle zijn verkrijgbaar bij de Administrateur Rondzendverkeer D.F. de Geus, 
Leeuwendalersstraat 4, 2026 AB  Haarlem, tel. 023 - 5370758, alwaar een en 
ander ook dient te worden ingeleverd.
Boekjes enz. in grotere aantallen en voor toezending per post bij voorkeur 
bestellen bij bovenstaand adres. Bij toezending worden portokosten extra in 
rekening gebracht. 
Boekjes en snuffelenveloppen zijn ook verkrijgbaar bij:
Mw. K. Hagenaars-Buijs, Thomas Morestraat 3, 2037 RB Haarlem, tel. 
06-27336026 en kunnen daar ook worden ingeleverd'.

Op de ledenbijeenkomsten zullen eveneens boekjes, snuffelenveloppen en 
omslagen voor poststukken te koop zijn en deze kunnen daar ook  worden 
ingeleverd. 
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UITLEENADRESSEN CATALOGI  ENZ.

Onderstaand vindt u de adressen waar de Michel en Yvert catalogi te leen 

zijn, bij voorkeur na telefonische afspraak.

Bij D.F. de Geus, Leeuwendalersstraat 4, Haarlem 023-5370758

Hier zijn beschikbaar:

Michel Europa deel 1 2014, delen 2-5 2008, deel 6 201/12, deel 7 2010/11

Michel Duitsland 2009/2010 alsmede Duitsland Speciaal 2005 (2 delen)

Michel Overzee:

Band 1  dl 1 (2007/08) Noord-Amerika, dl 2 Midden-Amerika (2008/09)

Band 2 Caraïbisch gebieden (2008/2009)

Band 3 Zuid-Amerika 2 delen  resp. A t/m I en K t/m Z (2009/10) 

Band 4 Noord- en Oost-Afrika (2009): 

Band 5 West-Afrika 2 delen resp. A t/m G en H t/m Z (2011)

Band 6 Zuid- en Midden-Afrika (2011/12)

Band 7 (2010): Australië, Oceanië, Antarctica

Band 8 dl 1 Zuid-Azië, dl 2 Zuidoost-Azië (2010/11)

Band 9 dl 1 China, dl 2 Japan, Korea, Mongolië (2008)

Band 9 dl 2 Japan enz en ex-Sovjet staten in Azië (2014)

Band 10 Het nabije Oosten (2012/13)

Bij dhr J.B. Honkoop, Rijksstraatweg 632, Haarlem 023-8449767

Michel Europa 2005/06, 4 delen; Michel Duitsland Speciaal 2005 (2 delen)

Yvert Frankrijk (2006) Franse koloniën (2005)

Yvert Buiten Europa (dl 1 2005, dln 2&3 (t/m G) 2006; overige1998-2000)

Tevens zijn voor uitleen beschikbaar een watermerkzoeker "Signoscope" en 

een UV-lamp voor fluorescerende en fosforiserende zegels (o.a ook voor 

Engelse zegels) bij D.F. de Geus (adres zie boven).
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POSTACIDE DOOR SANDD

Onze zustervereniging in Osnabrück stuurt haar lijvige periodiek vier keer per 
jaar aan ons op en dat wordt steeds bijzonder fraai filatelistisch gefrankeerd 
en met Luchtpost verstuurd. In handen van de postzegelmoordenaars van 
Sandd gebeurt er dan dit mee, een brutaal staaltje verzamelaar-pesten. De 
sticker is niet zonder schade te verwijderen. En ook nog van Sandd’s HAA-9-
FRONT-1 van hun kantoor HLM-B. Inderdaad Sandd: Loop naar de Maan!

NIEUWE AANWINST: Poststempel van Polakpost op een 
poststuk

In de rubriek ‘stadsposten’ van onze website over de postgeschiedenis van de
regio staat al wel wat informatie over de Polakpost. Die particuliere, illegale, 
maar gedoogde stadspostdienst heeft in Haarlem brieven bezorgd van 
midden januari tot de zomer van 1985. De postdienst werd vooral bekend 
door het uitgeven van een velletje van drie postzegels bij de Europese 
Honkbalkampioenschappen in juli (zie: https://ohvz.nl/op-hoop-van-
zegels/postgeschiedenis/de-particuliere-post/postbedrijven-in-haarlem/).  Bij 
een recente veiling van de Studiegroep Particuliere Postbezorging 
bemachtigde ik een poststuk met de bedrijfsinformatie erop van Polak stads- 
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en koeriersdiensten en een rood poststempel van 20 februari 1985. Dit 
poststuk is uit de begintijd van de postdienst, toen het adres nog in de 
Heussensstraat was, in Haarlem Noord, vlak bij de Westelijke Randweg. 
Bijgaand een foto van deze vondst!

Mocht iemand van deze postdienst ook nog latere poststukken hebben, met 
een ander bedrijfsadres, laat het svp weten!

Ton Dietz

UIT HET RONDZENDVERKEER POSTSTUKKEN

Allereerst een brief gefrankeerd met een zegel van 55 cent die volgens de 
post geld bevatte en daarom ambtshalve werd aangetekend en met f 7,40 
werd bijgefrankeerd op het postkantoor Baljuwslaan Haarlem. (16-4-76)
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Verder nog een tweetal aangetekende brieven die een indicatie geven van de
soms korte tijd waarin een bepaald tarief geldig was.

 Het  tarief van 70 cent was geldig van 1-5-1966 tot 1-1-1967 (8 maanden!)

Het tarief van f 2,35 was één jaar geldig van 1-9-1972 tot 1-9-1973

Dik de Geus

8



KAVELLIJST voor de veiling van 20 november 2019
o= gebruikt, *=ongebruikt, **=postfris. Cat.waarde in € volgens aangegeven
catalogus. 
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Nr catnr */o Omschrijving catw Inzet

1 104-105 * Ned. Opruimingsuitgifte 1920 325 60

2 130 ** 600 150

3 136-138 ** Ned. Tentoonstelling 1924, luxe 225 60

4 165 ** Ned. 5 gld. Veth 1926 365 90

5 132-133 ** Ned.  Opruimingsuitgifte 1920 275 70

6 278 ** Ned.  6 ct. Luchtvaartfonds 1935 70 20

7 R26-R29 ** 227 64

8 80 ** Curaçao 2,5 gld. Jubileum 1923 250 60

9 81 ** Curaçao 5 gld. Jubileum 1923 325 70

10 30 (*) Suriname 10 ct. Hulpuitgifte 1873 90 18

11 ** N+261 155

12 ** Ned. Frankeerbare waarden N  42 24

13 ** Motieven gehele wereld in insteekboek

14

15 Engelse gebieden in insteekboek

16

17 Leeg insteekboek met 64 zwarte bladen

18 42A o Frankrijk 30 c. Céres 1870 260 25

19 43A o Frankrijk 40 c. Céres 1870 130 12

20 76 o Frankrijk 5 fr. Paix et Commerce 1877 85 8

21 623C o 100 10

22 728 o 70 7

Ned. 2,50 gld. Jubileum 1923 met velrand, 
luxe

Ned. 15 -30 ct. Veth roltanding 1926 in 
verticale paren

Ned. Frankeerbare waarden 2006-2007 + 
1-ste helft 2008

Motieven gehele wereld in 3 
insteekboeken

Engelse gebieden en Afrika in 2 
insteekboeken

Frankrijk 15 fr. Kasteel Chenonceaux 
1944

Duitse Rijk 1 RM Opdruk 1939 met 
controleerbaar stempel
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23 ** N249 125

24 ** N220 125

25 20

26 **/o 20

27 ** 20

28 ** BRD 1980-1993 in zakjes

29 ** Israël 1980-1993 in zakjes

30 ** Ned. Antillen 1980-1993 in zakjes

31 ** 40

32 Ned. Diversen in doosje

33 P20 o Ned. 6½ c. port Cijfer 1907 45 9

34 260 * 350 70

35 **/o 30

36 */o 30

37

38 30

39 100

40 ** N 190 100

41 ** N 122 60

42 ** N 80 40

Ned. Frankeerbare waarden alleen 
velletjes met 39 en 44 centNed. 50 velletjes van 4,40 (Canon van 
Nederland) in speciaal albumNed. Insteekboek waarbij mogelijke 
plaatfouten

Ned. Postzegelboekjes vnl. jaren ‘80 en 
‘90 in insteekboek waarbij mogelijke 
plaatfouten

Ned. Velletjes, boekjes en combinaties 
uit velletjes in Holland Album waarbij 
mogelijke plaatfouten

Zwitserland 1980-1993 in zakjes, 
frankeergeldig

Ned. Indië 50 c. Kreisler 1938 met net 
plakkerspoor, zeer schaars

Ned. Coll. 1967-1979 in luxe Lindner 
ringband

Denemarken, leuke collectie 1851-1993 
in insteekboek, klassiek iets gemengde 
kw

Ned. Jaren ‘70 tot en met ‘90 in 3 
insteekboeken, meest postfris

Duitse Rijk coll. 1872-1945 in DAVO-
album, gem. kwal.
Indonesië coll. 1970-1996 compleet in 
DAVO-album, hoge cat. w.

Ned. Coll. Automaatboekjes 2001-2010 
in DAVO-album alleen nominaal geteld

Ned. Coll. 1993-2006 in luxe DAVO-
album

Ned. Coll. Velletjes 1965-2009 in DAVO-
album
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43 Nw. Zeeland in 2 insteekboeken

44

45 o Ned. FDC’s 133-367 in bundel

46 o

47 283-286 ** Ned. Zomer 1936 81 16

48 Diverse zegels in doosje

49 267-268 ** Ned. 300 jaar Curaçao 1934 80 16

50 PB 38N ** 100 20

51 **

52 ** 15

53 15

54 ** 20

55

56 Ned. 3 albums

57 E10 o 120 10

58 E11 o 150 12

59 Diversen gehele wereld in tas

60

Diversen in kistje en 2 insteekboekjes 
waarbij Duitsland

Zweden groot aantal FDC’s 1975-1993 in 
doos

Ned. Postzegelboekje 1941 met enig 
roest bij nietje

Ned. Coll. PTT-mapjes 1-79 in 
mapjesalbum

Ned. Groot aantal jaarcollecties 
guldenswaarden met doubletten

Ned. Diversen, zoals boekjes, velletjes, 
etc.

Liechtenstein coll. 1957-1990 in luxe 
album

Ned. Div. o.a. Postzegelboekje 9cf met 
telblok en leeg insteekboek

Ned. FDC Tentoonstelling 1952 met 
getypt adres, net exemplaar

Ned. FDC kind 1952 met getypt adres, 
net exemplaar

Diversen gehele wereld in doos waarbij 
veel onafgeweekt



LEDENMUTATIES EN JUBILEA

Bedankt:

80 H.L. Rikkers

Namens het bestuur van O.H.v.Z.
L.A. Koelemij, ledenadministrateur
Postbus 6236
2001 HE  HAARLEM

Jubilarissen november: de heren P.J. Borgwat, E.H. Baltes en 
J. Jansen (40 jaar); de heer E. Karman (25 jaar)

AGENDA VOOR HET SEIZOEN 2019-20

Ledenbijeenkomsten:  20 november, 18 december 2019 (jaar-
vergadering), 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei 
en 17 juni 2020, alle op woensdag
Bestuursvergaderingen:  27 november 2019, 22 januari, 26 
februari, 25 maart, 22 april en 27 mei 2020
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