Deze maand geen jaarvergadering!!
Veiling op 16 december per email of schriftelijk
Vergeet u niet uw biedingen op tijd door te geven?
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Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud, mits met bronvermelding, is toegestaan.
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IN MEMORIAM HANS VAN SCHAIK, 1944-2020
Op ruim 76-jarige leeftijd is onze oud-secretaris Hans
van Schaik overleden, in hetzelfde jaar als zijn
voorganger Henk Wevers. Hans was van 21 december
2005 tot 21 december 2016 secretaris van Op Hoop
van Zegels en een flink deel van die elf-jarige periode
was hij ook lid van de nalatenschapscommissie. Hans
was geboren in Batavia/Jakarta en was een oorlogskind
en zoals veel kinderen van zijn generatie was
postzegels verzamelen een hobby om de wereld te
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verkennen in een tijd dat het maken van (verre) reizen nog beperkt was tot
een enkeling, maar waarbij de toenemende welvaart van de jaren ’50 en ’60
het aanleggen van postzegelverzamelingen aantrekkelijk maakte en er nog
geen concurrentie was van internet en emailverkeer. Hans werd op zijn 39 e lid
van de vereniging en is dus bij elkaar 26 jaar actief geweest. Tot heel recent
bezocht hij ook veel bijeenkomsten. Toen Hans lid werd waren er 1000 leden.
Toen hij secretaris werd was dat aantal gehalveerd en toen hij elf jaar later
afscheid nam was het ledenaantal opnieuw gehalveerd. Hans heeft in zijn
periode als secretaris meegemaakt dat postzegels verzamelen weinig nieuwe
leden aantrok en dat de vereniging vooral een ouderenvereniging werd. Zoals
alle (postzegel)verenigingen in het land. Hij heeft actief geprobeerd om met
die leden er nog steeds een mooie hobby van te maken en hij was ook
betrokken bij het 100-jarig bestaan in 2011, waarbij de vereniging goed van
zich deed spreken. Hans was een zorgzame secretaris en verder een
zorgzaam mens. Als filatelist is Hans vooral een groot verzamelaar en groot
kenner geweest van Nederlands Indië en Indonesië inclusief de turbulente
periode tussen 1942 en 1950. Hij hield vanaf 2005 een website bij van de
belastingzegels van Indonesië na 1950 (zie:
http://home.planet.nl/~hvschaik/home.htm). Deze is ook zichtbaar als link op
onze eigen website. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden veel
sterkte toe om dit verlies te dragen.
Het bestuur van OHvZ, in dankbare herinnering

TERUGBLIK OP DE ONLINE VEILING VAN NOVEMBER 2020
Na enige twijfel werd toch besloten om een veiling te houden, ondanks het
afblazen van de verenigingsavond in november i.v.m. het opnieuw dreigender
worden van covid-19. Online. Dat werd een beperkte veiling om te zien hoe
en of het werkt, met veertig stukken. Dat was voor de tweede keer een grote
meevaller. Er werd goed en door best wel veel mensen geboden en het
ophalen van het verworven materiaal ging zonder enige problemen. Vooraf
was er ook geen gezeur. Onze veilingverantwoordelijke Ben Mannesse was
een tevreden mens en met een totaalopbrengst van bijna 1500 voor 38 van
de 40 veilingstukken kan er ook financieel gesproken worden van een mooi
resultaat.
Uiteindelijk werden van de 40 stukken twee stukken niet verkocht: de twee
vroege FDCs van Nederland uit 1951 en 1952. Verder alles, zoals te zien is
op de veilingpagina van www.ohvz.nl, bij ‘opbrengsten’ (zoals gebruikelijk).
Daar is ook te zien dat er vier stukken voor het dubbele of meer van de
vraagprijs naar blije bieders zijn gegaan: drie postzegels van Duitsland (Reich
1924 en 1936 en DDR 1951) een verder een collectie van diverse landen
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“met leuk materiaal”. Ook veertien andere stukken brachten meer op dan de
vraagprijs: vijf met Nederland, drie met NOG, een klassieke postzegel van
België, twee zegels van het Reich, een partij Duitse nominale waarden, een
collectie Italië en een collectie motiefzegels van de hele wereld, met de
nadruk op transport: voor elk wat wils dus.
Zolang we het nog te riskant vinden om fysiek bij elkaar te komen blijven we
dat op deze manier doen. Online bieden kon natuurlijk al een hele tijd, maar
daar werd weinig gebruik van gemaakt. Nu het niet anders kan zien we dat
het in onze vereniging aan een duidelijke behoefte voldoet.
We gaan er op dit moment van uit dat de jaarvergadering van december niet
doorgaat en we hopen dat we dat in januari wel kunnen laten doorgaan. Let
s.v.p. op de website.
Ton Dietz, secretaris

PRIJSVRAAG VOOR DECEMBER
Onze oud-secretaris Hans van Schaik is overleden (zie elders in dit nummer).
Toen hij al secretaris was, is hij wat later ook lid geworden van de
nalatenschapscommissie. Op de website, in deel d van de geschiedenis van
onze vereniging, bij ‘postzegels verzamelen’, is te vinden wanneer hij
daarmee is begonnen. Op welke dag was dat?
Graag de oplossing vóór 16 december sturen aan secretaris@ohvz.nl . Onder
de inzenders wordt een bon verloot van tien euro, te besteden aan de OHvZ
veiling.
De uitslag van de prijsvraag van november was ‘N. Vos’: in het deel over
belastingzegels van Heemstede staat dat hij daar de gemeentesecretaris was
in 1950. Dit keer was de winnaar Jur Moolhuysen, die voor tien euro een bon
krijgt om in te zetten tijdens een van de volgende OHvZ veilingen.

VEILING
In verband met de corona zullen de komende ledenbijeenkomsten geen
doorgang kunnen vinden en zal de veiling alleen schriftelijk en (bij voorkeur!)
per email veilingmeester@ohvz.nl plaatsvinden.
Graag opgave van kavelnummers, maximale bod, lidnummer en telefoon.
U krijgt altijd een korte reactie waaruit blijkt dat het bericht ontvangen en
gelezen is. Mocht u zo'n reactie net ontvangen dan is het raadzaam even
telefonisch contact op te nemen met 023 5291632.
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Er kan een schriftelijk bod worden gedaan op alle kavels. In verband hiermee
is de veilinglijst aangepast met uitgebreidere omschrijvingen en altijd een
minimum inzetprijs en van veel kavels zijn er foto's die op de website in een
aanmerkelijk grotere resolutie zijn te bekijken
Biedingen lager dan de inzetprijs worden niet geaccepteerd.
Biedingen dienen uiterlijk één dag voor de veiling binnen te zijn.
Doet u a.u.b. biedingen die volgens het biedverloop mogelijk zijn: dus tussen
5 en 30 euro verhogen met 1 euro, tussen 30 en 100 met 2 euro, tussen 110
en 500 met 5 euro. Boven 500 wordt met 10 euro verhoogd en boven 1000
met 20 euro. Voor elk kavel is € 1,- tafelgeld verschuldigd.
Stel bieden liefst niet tot het laatste moment uit. Indien meerdere gelijke
maximale biedingen uitgebracht zijn, wordt het kavel toegeslagen aan de
eerst ontvangen bieding.
Nadat de veiling is gesloten ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over uw
aankopen en de betaling op bankrekening nr NL75 INGB 0003 4360 59 ten
name van OHvZ Veilingmeester te Haarlem. Wilt u zo snel mogelijk de
betaling regelen, dan bij voorkeur via internet bankieren, en telefonisch
contact opnemen om het ophalen van de kavels af te spreken. Neemt u zelf
iets mee waarin u uw kavels kunt vervoeren.

VEILINGOPBRENGSTEN
De kavels van de veiling van 18 november jl brachten de volgende bedragen
op (zonder tafelgeld)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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22
10
125
23
30
25
17
20
62

10 405
11
26
12 30
13 42
14 50
15 21
16 15
17 21
18 42

19 98
20
21
22
11
23 20
24 10
25 10
26 100
27 50

28
29
30
31
32
33
34
35
36

20
50
15
10
14
44
16
5
10

37
38
39
40

5
5
10
5

Totaal:
1.494

KAVELLIJST voor de veiling van 16 december 2020
o= gebruikt, *=ongebruikt, **=postfris. Cat.waarde in € volgens aangegeven
catalogus.

Nr Cat.nr.
1 3

*/o
o

Omschrijving
Ned, 15 ct Willem lll 1854, goed
gerand, mooie kleur. Zie foto.

2 E 33,34 ,
36 ,41

o

3

Ned, 9 versch. FDC's tussen E 12 en
20, met adres, sommige zegels licht
roest, overigens goede couverts.
** Rep. Suriname, postzegelmapjes 1/71,
1984/92.
** Ned. Antillen, postzegelmapjes 1/142,
1984/99
* Groenland, series/zegels 1938 61,
waarbij Denemarken bevrijd. Op 3
blanco alb. bladen. Goede kwal.
** Ned, frankeerbare waarden 2015/19,
alles eenmaal aanwezig.
o

4
5
6 Mi 1/46

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ned, 4 FDC's 1957/59, zonder adres,
open klep, mooie kwaliteit.

** Ned, collectie 2005/2010, in inst. boek,
alles frankeerbaar.
o Ned, in inst. boek, zeer eenvoudig.
E 12
o Ned, FDC watersnood 1953, zonder
adres, dichte klep. Zie foto.
1/19
** West-Nw- Guinea, Untea 1962.
**/o BRD, 1954/2014, in dik inst. boek,
waarbij frankeergeldig ± € 300,o DDR, in 3 inst. boeken, vanaf ± 1954.
**/o Ned, velletjes 1965/2003 in inst boek,
meest **, waarbij N 14,61b
** Ned, 7,5 ct keerdruk 1924, luxe, nooit
gevouwen op tanding. Zie foto.
84/86
** Ned, TBC 1906, luxe. Zie foto.
Tg 2,3,6. o Ned, 3, 5, en 20 ct telegram 1877,
pen/gat vernietiging. Zie foto.

catw

Inzet
170
30
495

60

+ 600

30

10
20
+ 1400

70

N +545

330

N +207

105

80

5
12

65

8
150
7
15

150

40

700
73

180
15
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18 151/56
** Suriname, zending 1935.
19 Mi 110/12 +*114/15
Denemarken, aansluiting Noord
Sleeswijk 1920/21. Zie foto
20
** Engeland, 53 versch. presentation
packs in Gibbons ringband.
** Engeland, collectie 1970/86 (ex
1971/77), in Davo album. N + £ 50
22
** Ned, jaren 2010/11, op alb. bladen,
meest 1, iets 0,44, veel velletjes pers.
zegels.
23
** Ned, frankeerbare waarden, 450 x 0,39,
alleen velletjes.
24 167/70
** Ned. Indië, Jeugdzorg 1930.
25 E 5
o Suriname, FDC Tourisme 1955, met
adres.
26
o Doosje ± 200 poststukken/FDC's
Oostenrijk, jaren 70/80.
27 11
o Ned, 25 ct Willem lll 1867, mooi zegel.
Zie foto.
28 25
o Ned, 22,5 ct Willem lll 1888. Zie foto.
29 360/61
o Ned. Indië, 10 en 25 gld hulpuitgifte
1948. Zie foto en beschrijving tanding in
NVPH catalogus.
30
** Engeland, 2 prestige boekjes,
Wedgwood en Stanley Gibbons.
Machins
31
o Geh. wereld waarbij Ned, in 2 grote en
1 klein inst. boeken.
32 Mi 260
o Duitsland, 20 + 1000 M Rijn/Roer hulp
1923. Zie foto.
33 Mi 538/39 o Duitsland, 2 en 3 RM luchtpost 1934.
Zie foto.
34 Mi 121/22 o BRD, Bach 1950. Zie foto.
35 Mi 1y
o Oostenrijk, 1 kr wapen 1850. Zie foto.
36 Mi 1 l/ll/lll o Italië, Triëst, 100 L Dag v d arbeid, strip
v 3. Zie foto.

75
155

15

21

6

15
15

20
N + 560

300

N + 175

88

50
105

10
10
5

125

15

55
110

7
9

7

10
110

10

80

10

120
120
70

10
12
7

37
38

39
40
41

** Geh. wereld, div. thema's in ringband.
Goed materiaal.
** Geh wereld, div. thema's, o.a.
archeologie, in 2 inst. boeken. Goed
mat.
Mi 380C/82C
(*) Polen, Poolse helden 1944, t 11,5. Met
stempeltje “Krawczyk” Zie foto.
o Collectie div. landen P t/m T, in 2
blanco albums.
o Div. landen L t/m O, Zuid-Afrika en
Scandinavië, in 2 blanco albums +
map.

30
20

220

22
10
10

42

o

Ned, leuke collectie 1852/1981, in Davo
album.

43

o

44

o

125 poststukken geh.wereld in Davo
poststukken album.
Ned, poststukken aerofilatelie in groot
en klein album + doosje.

45

o

Duitsland, eenvoudige coll. 1880/1944,
in Davo album.

5

46

o

BRD, Berlijn en DDR, eenvoudige coll.
1954/1979, in 2 Davo albums.

10

*/o Ned, zeer eenvoudige coll. 1876/1981,
in Holland album.
Geh wereld, zeer eenvoudig in 2 inst.
boeken.

5

47
48
49

50

±170 ansichtkaarten Haarlem + iets
divers. in album. Gem. kwal. Meest
jaren 1900 – 1930, gebr/ongebr door
elkaar.
Groot aantal ansichtkaarten,
wenskaarten en bidprentjes ( 19e
eeuws) in 4 albums en 1 map. Gem.
kwal.

50
7
10

5
15
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Alle afgebeelde kavels zijn op onze website in een aanmerkelijk grotere
resolutie afgebeeld.

7

kavel 1

kavel 15

kavel 16

kavel 17

8

kavel 19

kavel 27

kavel 28

kavel 32

kavel 29

kavel 33

kavel 34

kavel 35

9

kavel 36

kavel 39

kavel 40
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RONDZENDVERKEER
Op dit moment bestaan de voornaamste activiteiten van Op Hoop Van Zegels
naast de maandelijkse veilingen uit het rondzendverkeer postzegels en het
rondzendverkeer poststukken
Boekjes en snuffelenveloppen voor postzegels en omslagen voor poststukken
zijn voor diegenen die de komende tijd hun "vrije" tijd hieraan willen besteden
op onderstaand adres verkrijgbaar.
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 st.
Alle zijn verkrijgbaar bij de Administrateur Rondzendverkeer D.F. de Geus,
Leeuwendalersstraat 4, 2026 AB Haarlem, tel. 023 – 5370758.

UITLEENADRESSEN CATALOGI ENZ.
Onderstaand vindt u de adressen waar de Michel en Yvert catalogi te leen
zijn, bij voorkeur na telefonische afspraak.
D.F. de Geus, Leeuwendalersstraat 4, Haarlem
023-5370758
Hier zijn beschikbaar:
Michel Europa 2008 delen 1-5 , 2011/12 deel 6 en 2010/11 deel 7
Michel Duitsland 2009/2010 alsmede Duitsland Speciaal 2005
Michel Overzee variërend van 2008 tot 2014
Tevens zijn op dit adres voor uitleen beschikbaar een watermerk-zoeker
"Signoscope" en een UV-lamp voor fluorescerende en fosforescerende
zegels.
Bij dhr J.B. Honkoop, Rijksstraatweg 632, Haarlem
023-8449767
Michel Europa 2005/06, 4 delen; Michel Duitsland Speciaal 2005
Yvert Frankrijk (2006) Franse koloniën (2005)
Yvert Buiten Europa (dl 1 2005, dln 2&3 (t/m G) 2006; overige1998-2000)
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LEDENMUTATIES
Overleden:
75 N. Timmerman
792 J. van Schaik

681

H. van de Boer

191

W.M. Metselaar

Bedankt:
675 W.M. Winterink
Kandidaatleden:
200 R. Vos
75 H.F. Exel

N.B. Eventuele bezwaren tegen het lidmaatschap van vorenstaande kandidaat-leden gelieve u schriftelijk ter kennis te brengen van de secretaris. Indien
binnen 14 dagen geen bezwaren zijn uitgebracht, zal het kandidaat-lid als
aangenomen worden beschouwd.
Namens het bestuur van O.H.v.Z.
L.A. Koelemij, ledenadministrateur
Postbus 6236
2001 HE HAARLEM
Jubilaris december: dhr G. van Loenen, 40 jaar.
AGENDA VOOR HET SEIZOEN 2020-2021
Ledenbijeenkomsten c.q. veilingen: 16 december 2020, 20 januari,
17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2021, alle op woensdag
De op 16 december 2020 geplande jaarvergadering gaat niet door.
Bestuursvergaderingen: 16 december 2020, 27 januari, 24 februari, 24
maart, 28 april en 26 mei 2021
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