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UITNODIGING

tot het bijwonen van de 

Ledenbijeenkomst

op woensdag 18 september 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 op woensdag 16 oktober 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. Kerkvliet 023-5327402
Inleveren veilingkavels: G.C. Metselaar 023-5261904

Website: www.ohvz.nl

TERUGBLIK OP DE JUNI BIJEENKOMST

Op 19 juni vond de laatste bijeenkomst plaats van het filatelistische jaar, dat 

bij Op Hoop Van Zegels loopt van september tot en met augustus. Dat is altijd

een speciale bijeenkomst omdat leden dan zelf met hun (on)verkoopbare 

waar achter de tafels plaats mogen nemen. Volgens onze voorzitter een 

chaotisch gebeuren. Maar er waren toch ook verkopers en kopers die 

bijzonder tevreden naar huis gingen. Voor mijzelf gold dat als koper zeker. 

Maar als verkoper moet ik nog veel leren, want ik kon alles weer mee naar 

huis nemen. Te duur? Te exotisch? Ik zag bij anderen dat ‘zolderrestanten’ 
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inderdaad voor een habbekrats werden meegenomen. Dat gold trouwens ook 

voor de ‘echte’ veiling.

Maar vóór die veiling werd eerst stilgestaan bij het jubileum van de heren 

Kooij (vijftig jaar lid!) en Van Veen (40 jaar, al was dat volgens hem vorig jaar 

ook al een keer aan de orde…). En met veel excuses moest de voorzitter 

melden dat in de Spaarnepost van juni het overlijden was gemeld van de 

Heer P.J. Damen (uit De Zilk). Maar die liet weten verrast te zijn door dat 

bericht. Wat had moeten worden gemeld was dat ons lid de Heer P.W. Damen

(uit Bennebroek) was overleden. Ik had de familie P.W. Damen al een 

condoleancebericht gestuurd, maar heb nu namens de vereniging de Heer 

P.J. Damen onze excuses aangeboden en nog heel veel goede (postzegel)-

jaren toegewenst!

De prijsvraag was deze keer volgens een van de inzenders ‘een makkie’. Het 

antwoord was snel te vinden in het eofilatelistische deel van de post-

geschiedenis op onze website. In 1598 werd het postvervoer ‘per wagen’ 

verzorgd door ‘de wagens van Hagen’. Dat was dus het goede antwoord. 

Naast twee bestuursleden (buiten mededinging) waren er deze keer zeven 

inzenders (het begint te komen!), waarvan de Heer Bruntink de gelukkige 

winnaar was van de waardebon van 10€, die hij meteen ook inzette bij de 

veiling. Reinoud Bruntink had verder interessant materiaal bij zich uit zijn 

verzameling dat ik mocht fotograferen voor de postgeschiedenis van onze 

streek. Ik heb op de avond gemeld dat er binnenkort weer veel nieuws over 

de postgeschiedenis op de site gaat komen: samen met Ronald Notenboom 

werkte ik aan een overzicht van de postgeschiedenis van Overveen en 

maakten we (met ook inbreng van andere leden van OHvZ) een overzicht van

alle postkantoren van Haarlem en de daar gebruikte poststempels en 

aantekenstrookjes. Samen met David Haug maakte ik een overzicht van de 

gebruikte bestellersstempels in Haarlem, waarbij ook veel materiaal van 

andere verzamelaars kon worden opgenomen. David had daar al een 

voorproefje van gepresenteerd in de Spaarneposten van april, mei en juni. En

tenslotte is ook deel 12 van de poststempels van Haarlem afgerond: de 

poststempels van de Duitse dienstpost in de Tweede Wereldoorlog en 

daarnaast ook andere interessante poststukken uit die periode. Op de avond 

heb ik verteld dat we steeds meer poststukken krijgen aangereikt met 

roodstempels van bedrijven en instellingen (ik ben nu bezig met een grote 

stapel uit de verzameling van Jan Groenendijk) en deed ik een oproep aan de

aanwezige leden om in de eigen verzameling ook eens te kijken naar die 
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roodstempels en die op een verenigingsavond mee te nemen om te laten 

fotografen. 

De veiling op de junibijeenkomst was (zoals steeds in juni) bescheiden: 30 

veilingstukken. Die kwamen terecht bij vijftien gelukkige kopers (waarbij ook 

schriftelijke bieders). De helft van het materiaal was Nederland, waar in 

enkele gevallen stevig op werd doorgeboden. Europa was ook goed 

vertegenwoordigd en van te voren was al wel duidelijk dat vooral een enorme 

collectie FDCs uit de not so United Kingdom voor vuurwerk zou gaan zorgen. 

Verder toch ook interessant om op te merken dat Nederlandse jaarcollecties 

zo ongeveer worden weggegeven: voor een achttal jaarcollecties tussen 1983

en 1994 werd twee euro afgeslagen (voor alles samen). En mooi om te zien 

hoe blij mevrouw Kwantes was met haar aanwinst. 

Na een vruchtbaar postzegeljaar wenste de voorzitter iedereen een mooie 

zomer toe en tot september! 

Ton Dietz (secretaris)

PRIJSVRAAG SEPTEMBER 2019

Wat staat er op het poststempel dat de Duitse autoriteiten gebruikten in 

Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Graag de oplossing sturen aan secretaris@ohvz.nl en/of meenemen op de 

verenigingsavond. 

POSTGESCHIEDENIS: VERVOLG

Er is in de afgelopen zomer heel wat materiaal bijgekomen over de 

postgeschiedenis van Zuid Kennemerland op de website van Op Hoop van 

Zegels (www.ohvz.nl)! O.a. een groot overzicht van de Haarlemse 

postkantoren, hun stempels en aantekenstrookjes (samen met Ronald 

Notenboom en Jan Groenendijk). Maar ook: nieuwe stukken over de 

poststempels van Haarlem (waaronder een gedeelte over de gebruikte 

poststempels in de Tweede Wereldoorlog). En een apart verhaal over de

postgeschiedenis van Overveen. Ook is er een uitgebreid overzicht online 
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gezet over de bestellersstempels van Haarlem (met David Haug).

Gedurende de komende maanden wordt er gewerkt aan de postgeschiedenis 

van andere postgebieden om Haarlem heen en dat doen we een voor een, te 

beginnen met Aerdenhout. Iedereen die interessant materiaal heeft over de 

postgeschiedenis van Aerdenhout maar bijvoorbeeld ook: ansichtkaarten van 

Aerdenhout): graag contact opnemen met secretaris@ohvz.nl. Bij voorbaat 

dank!

Tenslotte: het B-Magazine (over Bloemendaal) wil aandacht gaan besteden 

aan de manier waarop wij de postgeschiedenis behandelen in hun 

najaarsnummer over 'geschiedenis'. Ze willen o.a. op de komende 

verenigingsavond langs komen om een foto te maken. Het zou mooi zijn als 

er dan veel leden op de foto staan! Een goede extra reden om allemaal naar 

de septemberbijeenkomst-met-veiling- en-prijsvraag te komen! 

Ton Dietz

VERKOPING JUNI 2019

Een overzicht van deze jaarlijkse verkoping sinds de start in 2008 laat zien 
dat deze nog steeds levensvatbaar is en ook volgend jaar ongetwijfeld weer 
zal plaatsvinden.
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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:

G.C. Metselaar, De Genestetweg 26, 2061 VC BLOEMENDAAL                    

of als email aan veilingmeester@ohvz.nl

Het uitbrengen van schriftelijke biedingen via de email geniet de voorkeur.

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 19 juni jl. brachten de volgende bedragen op
(zonder tafelgeld)

1  20
2  8
3  -
4  -
5 -
6  9
7  5

8  40
9  10
10  10
11  15
12  22
13  4
14  21

15  7
16  27
17  5
18  3
19  15
20  3
21  5

22  11
23  30
24  110
25  32
26  10
27  2
28  5

29  7
30  5

Totaal
€ 441

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 van boekjes of omslagen 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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Op de volgende pagina's enkele van de nieuwste aanwinsten in mijn 
verzameling  Haarlem. 
Allereerst een aangetekende brief van 24 september 1915 die wegens 
onjuiste adressering uiteindelijk op 22 november 1915 weer bij de afzender 
terugkwam. Verder een aangetekende brief met roodfrankering van 5-7-1939
die geweigerd werd door de geadresseerde. Beide exemplaren komen uit
ons eigen rondzendverkeer.   Dik de Geus
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LEDENMUTATIES EN JUBILEA

Bedankt
100 A.G.M. Schoe 196 B.C. van Leeuwen

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

Jubilaris september: de heer R.J. de Neree tot Babberich (40 jaar)

AGENDA VOOR HET SEIZOEN 2019-20

Ledenbijeenkomsten:  16 oktober, 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:  25 september, 23 oktober, 27 november 2019, 22 

januari, 26 februari, 25 maart, 22 april en 27 mei 2020
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