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NVPV Alkmaar
www.nvpv -alkmaar Tijdens de verenigingsavond kunnen de
bestuursleden de telefoon niet aannemen Bellen kan tot 20.00 uur.
Voorzitter: Sip (S.E) Wiebenga Tel 072 5065351
Email se.wiebenga@gmail.com
Vice Voorzitter: Leo Nolten Tel 0651599086 /Leo.nolten@kpnmail.nl
Penningmeester: Cock (C.N.J) Groot. Tel 0621605391
Email penningmeester-NVPV@outlook.com
Algemeen Bestuurslid: Manus (M) van Tol. Tel 0611340399
Email manusvantol1@hotmail.com
Algemeen Bestuurslid: Ireen Bas Tel 0657239424
Email verhuur@bastweewielers.nl
Ledenadministratie: A.van Tilburg Tel 0725617903
Email andyvantilburg@hotmail.nl
Rondzending: Leo Nolten Tel 0651599086 Email leo.nolten@kpnmail.nl
Maandveiling: S.Bijpost Tel 0647153136 Email snjbijpost@outlook.com
Grote Veiling: J.Cohen Tel 0299671791 Email jcohen02@hetnet.nl
en R de Regt Tel 0725337863 Email rade.regt@gmail.com
Inname en Beheer van Nalatenschappen en partijen : via bestuur
Beurzen beheer: Nico Louter Email nicolouter@xs4All.nl tel 0614931087
Kees van Zoonen: Email cp.e.vanzoonen@gmail.com
Redactie Kaaspost: W (Wil) Reemst Tel 0725070377 GSM 0628507140
Email: wil.reemst@hotmail.nl en Ireen Bas Zie hier boven.
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www.NVPV-alkmaar.nl
.
Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 2 december
2022 in Wijkcentrum Overdie Maerlantstraat 8-10 Alkmaar, zaal open
19.00 uur.
Agenda
1. Vanaf 19.00 kavels voor de veiling bekijken. Niet eerder svp
Opening van de avond om 20.00 uur
2. Verslag bijeenkomst 4 november 2022
3. Mededelingen
4 .Maandpuzzel
5. Rondvraag
6. Gratis verloting
7. Pauze
8. Veiling 150 kavels
9. 21.30 sluiten bijeenkomst
 De zaal is rolstoeltoegankelijk.



Roken is in het wijkcentrum verboden.
Kopij voor het volgende Kaaspost uiterlijk 16 december 2022 bij de
redactie.
De volgende ledenavonden zijn:
Vrijdag 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart.
Zondag 19 maart voorjaarsbeurs
Zaterdag 15 april grote veiling.
Vrijdag 12 mei, 2 juni.
Grote veiling inlichtingen bij
Jaap Cohen :
E-mail jcohen02@hetnet.nl Tel 0299671791
Reijer de Regt : E-mail rade.regt@gmail.com Tel 0725337863
2

3

Van de Voorzitter december 2022
Als ik dit schrijf moet de najaarsbeurs nog komen. Ik
weet nu al wel dat we op radio Noord-Holland komen
op zondagochtend 13 november. Dat is altijd een goed
beluisterd programma en kan de mensen die denken
‘wat zullen we nu eens doen vandaag’ over de streep trekken. De zaal komt
in ieder geval vol met verkopers en dat houdt de keus voor de bezoekers
ruim. Altijd weer plezierig dat we met zijn allen de ALV goed zijn
doorgekomen. Vooral de penningmeester dank voor het werk en het tellen
en het checken. Het kost even tijd, maar je weet weer hoe het er voor staat
met de vereniging. Dat is goed voor iedereen.
Jullie weten dat Piet Kuijmans bezig is om voor de vereniging
abonnementen te arrangeren met Collect van Post NL. Dat levert financiële
voordelen op voor ons als verzamelaar. Dus voor informatie en eventueel
een abonnement, melden bij Piet. Ook staat een mooi stukje in Collect over
onze vereniging.
In onze nieuwe behuizing, het Wijkcentrum Overdie, is het nog even zoeken
naar de beste oplossingen voor het uitstallen van kavels. Persoonlijk vond ik
de laatste uitstalling op 4 november veel beter dan voorheen, makkelijker en
toegankelijker, maar het moet nog even uitkristalliseren, dat ook onze ‘order
pickers’ Ton en Magda tevreden zijn. Verder blijf ik Overdie een prima
locatie vinden en zo te horen vinden jullie dat ook.
Blijf vooral Jaap bestoken met kavels voor de GV. Het wordt echt kort dag
als we wachten tot na de nu komende bijeenkomst.
Hoop jullie te zien op 2 december en hoop ook jullie mooie verhalen te
horen over een bezoek aan onze najaarsbeurs. Sterker nog, ik hoop dat ik
jullie daar heb gezien. Want het bestuur en Nico en Kees zijn er vrijwel de
gehele dag.
Sip Wiebenga
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Verslag van de bijeenkomst, tevens Algemene Ledenvergadering van de
NVPV Alkmaar, op vrijdag 4 november 2022 in wijkcentrum Overdie in
Alkmaar
1. Vanaf 19.00 uur: Kavels worden bekeken om te zien of er iets te bieden
valt.
2. 20.00 uur, de bijeenkomst wordt geopend.
3. Mededelingen
4. Onbekend gezicht is Henk Starreveld, zwager van Sip, die mogelijk
herintreder wordt in postzegels verzamelen. Inmiddels is hij lid
geworden.
5. Aandacht voor de beurs, zondag over een week, zondag 13 november
2022. Komt allen en vermaak u. Neem familie en kennissen mee.
Tevens tentoonstelling over Alkmaar Oude ansichtkaarten met
deskundige toelichting.
6. Algemene Ledenvergadering wordt geopend te 20.05 uur.
7. Wij herdenken staande (voor zover mogelijk) de leden die ons
ontvallen zijn het afgelopen postzegeljaar, C. Goudsbloem uit
Warmenhuizen, B.P. van der Zwaag uit Bergen en A.J.C. de Groot uit
Alkmaar.
8. Jubilarissen> 40 jaar: J.P. Dekker, H.G.M. van der Mark, R.C.A.
Schijf. Geen van deze leden is aanwezig. 60 jaar: Jan Koopman. Wat
een tijd. Jan wordt uitgenodigd om eens een stukje te schrijven voor de
Kaaspost over de veranderingen in die 60 jaar. Geen verplichting
trouwens.
9. Rooster van aftreden. Voorzitter is aan de beurt. Hij is bereid aan te
blijven en dat geldt ook voor andere bestuursleden.
10. Bestuur uitbreiding is aan de orde. Leo Nolten is bereid toe te treden
tot het bestuur. Binnen een jaar heeft hij zijn sporen verdiend. Zeer
waardevolle inbreng. De rondzending draait als een tierelier. Het
applaus verraadt dat de vergadering akkoord gaat. Leo wordt ook
vicevoorzitter. Bestaande regelingen als bij afwezigheid van de
voorzitter blijven gewoon van kracht.
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11. Jaarverslag van activiteiten en gebeurtenissen van de vereniging in het
afgelopen verenigingsjaar is in de oktoberuitgave van de Kaaspost
gepubliceerd. Hier zijn geen vragen of opmerkingen over. Sip steekt de
loftrompet over Andy die alles wat de ledenadministratie betreft prima
bijhoudt.
12. Financieel jaarverslag. Alles staat in de Kaaspost. Ruim €3.000,= te
kort, dus verlies. Dat is op de langere termijn niet de bedoeling.
Hoofdoorzaak zijn de Corona jaren waarin winst werd gemaakt doordat
verschillende activiteiten zijn opgeschort. De winst in het verleden was
de reden voor een contributieverlaging. Dit jaar nog €11,= contributie,
maar dat gaat het volgend jaar zeker naar het oude bedrag van €15,=.
Het vermogen van de vereniging is ruim, vandaar dat er geen zorgen
over de continuïteit van de vereniging hoeven te zijn. Sip doet nog een
toelichting via het scherm over de oorzaken van het verlies.
13. Kascontrole: de heren Paul Warren en Dick Meiners hebben zich
samen met de penningmeester gebogen over het financieel jaarverslag.
Hun brief wordt voorgelezen door Paul met de opmerking dat de
penningmeester een prima job heeft gedaan. Voor hun opvolgers geldt
dat de bijeenkomst naast zakelijk ook leuk, leerzaam en aangenaam
was.
14. De vergadering dechargeert het bestuur over het gevoerde beleid en het
bestuur dechargeert de penningmeester.
15. De nieuwe kascontrole commissie bestaat uit de heren Jaap Cohen en
Peter de Groot. Dank voor jullie aanmelding.
16. Rondvraag zowel over het jaarverslag als de bijeenkomst.
17. Tom van Waveren stelt een vraag over de uitstalling van de
veilingkavels die naar zijn idee beter kan. Manus en Simon blijven bij
hun standpunt dat het blijft zoals nu. Boeken apart van de omslagen.
Spreiding bevorderend en vallende boeken worden vermeden.
18. Ad van Berkel stelt een vraag over het grote vermogen. Sip meldt dat
het vermogen kleiner zal worden in de toekomst en dat het volgende
jubileum breder en ruimer zal worden gevierd. Het bestuur heeft daar al
ideeën over.
19. Ineke rekent een schema voor dat je in 7 jaar van het vermogen af kunt
zijn, ongeveer parallel aan het einde van onze geliefde hobby. Het
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bestuur vindt dat te snel en te gewaagd. De vereniging kan niet zonder
een reserve en we bestaan echt nog wel 10 jaar, ondanks teruglopende
belangstelling.
20. De ALV wordt afgesloten te 20.31 uur.
21. Maandpuzzel: er waren vier goede inzendingen. Reijer Bas is de
gelukkige winnaar.
22. De gratis verloting levert de volgende winnaars op: Hr. Borst, Hr.
Roelofsen, Hr. Mulder, Hr. Louter, Mevr. Keijsper, Hr. Wiebenga en
Hr. Bijpost.
23. Pauze
24. Bert brengt 160 kavels onder de hamer. Wel flink wat geretourneerd,
maar daar kan Bert niets aan doen. Dank aan Bert voor de voortvarende
afhandeling.
25. De avond wordt afgesloten om 21.35 uur. Iedere koper heeft hetzij
afgerekend, hetzij een rekening mee naar huis genomen.
Verslaglegger Sip
Bezoek aan Newfoundland
Voor mijn gevoel schreef je Newfoundland altijd los, dus New Foundland.
Zo staat er een boek in mijn kast met de laatste schrijfwijze. Fout dus. Als
je letterlijk vertaalt naar wat betekent, kom je tot de tekst in het kopje van
dit artikeltje, eigenlijk logisch.
De postzegels van Newfoundland zijn uitgegeven in een periode dat het
Engels gebied was en behoorde tot grote Engelse Rijk. Na de tweede
Wereldoorlog werd Newfoundland bij Canada gevoegd. De bevolking
heeft daar zelf voor gekozen.
Vanwege de orkaan Fiona hebben wij aan boord van de Ambiance van de
Ambassador Cruise Line lang op Newfoundland gelegen, in St. John’s.
Andere aanloophavens vielen daardoor uit, daartegenover stond dus dat we
St. John’s beter konden leren kennen.
Net als in Nederland, kijk ik ook in het buitenland altijd uit naar een
postzegelwinkel(tje). Al is het alleen maar om even in de etalage te kijken.
Ken je dat gevoel van een partner die je dan meetrekt naar een volgende
winkel? Want binnenlopen betekent meestal kopen. Die postzegel winkels
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sterven zo langzamerhand uit, ook in het buitenland, dus de verleiding is er
nog steeds wel, maar verplaatst naar de vereniging en naar het internet.
Op een bepaald moment tijdens onze eilandverkenning stonden we in een
souvenirwinkel op Signal Hill, een mooie uitkijkpunt dat in de Tweede
Wereldoorlog werd gebruikt om de konvooien over de Atlantische Oceaan
te formeren, en ik daar postfris series van de jaren 1939/1942 en FDC ‘s
(eerste dag enveloppen) zag liggen. De laatsten waren beschreven met
adressen op Newfoundland zelf. De postzegels er op waren ook uit die
jaren met duidelijke teksten dat het FDC’s waren. In die jaren was het in
Nederland nog niet gebruikelijk dat er FDC’s werden verkocht bij het
uitgeven van nieuwe zegels. Permanent heb ik de prijs van de eerste FDC
van Nederland in mijn achterhoofd en toen ik deze enveloppen zag en dus de
veel vroegere FDC’s voor een prijs van ruim € 6 dacht ik dat ik wel eens rijk zou
kunnen zijn als ik het restant aan verschillende enveloppen zou kopen. Ook heb
ik een paar postfrisse series gekocht.
De catalogusprijzen had ik niet in mijn hoofd, maar alles bij elkaar leek het mij
een redelijk bedrag.
Thuisgekomen moest ik constateren dat ik ongeveer de catalogusprijs had
betaald voor de zegels en dat ik de prijs voor de FDC’s niet kon vinden. Echt
interessant vind ik dat niet, want inmiddels zitten ze in het stockboek met de
fout geschreven naam. Ze hebben het wel naar hun zin denk ik. Warm en af en
toe krijgen ze zuurstof.
Je vraagt je ook af hoe postfrisse series uit 1940 terecht komen in meerdere
souvenirwinkels. Waarschijnlijk een lokale winkel of handelaar die gestopt is en
de boel heeft aangeboden met een commissie voor de souvenirketen.
Vr Groet Sip

Digitale toekomst
Doordat er in de nabije toekomst overgegaan wordt op het digitale systeem
van de Kaaspost, zou het heel fijn zijn als degene waar wij nog geen Email adres van hebben het aan ons door willen geven.
Graag u e-mail adres sturen naar de redactie:Ireen bas
Verhuur@Bastweewielers.nl Tel 0657239424 wil.reemst@hotmail.nl

KAVELLIJST, veiling 2 december 2022
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Schriftelijke of telefonische biedingen bij Sip Wiebenga (contactgegevens: zie
voorin de Kaaspost)
= postfris, = ongebruikt met gom en plakkerrest, ()= ongebruikt zonder
gom of nagegomd, = gebruikt. Kavels die als diversen worden aangeboden
bevatten geen zegels.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Land
Engelse geb.
Duitsland
Frankrijk
Europa
Europa
Wereld
Duitsland
Europa
Duitsland
Engelse geb.
Griekenland
Duitsland
Duitsland
Wereld
Duitsland
Wereld
Wereld
Frankrijk
DDR
Hong./Roem.
Hong./Roem.
Roemenië
Australië
Diversen
Griekenland
Griekenland
Motief
Vaticaan/Duitsl.

Omschrijving
Album met zegels
Album met zegels
Album met zegels
Album met zegels
Album met zegels
Vellen met oude zegels
Album met zegels
Album met zegels
Album met zegels
Album met zegels
Album met zegels
Atelier editie 2000
Doos onafgeweekte combinaties
Doos diversen
Doos onafgeweekt
Doos diversen
Doos diversen
Album zegels Parijs
Album met zegels
Album met zegels
Album met zegels
Album met zegels
Album met zegels
Davo ST album Zwitserland
Album met zegels
Album met zegels
Album met zegels dieren
Album met zegels

C.W.

Inzet
2,-2,-2,-1,-1,-2,-1,-1,-1,-2,-1,-5,-2,-2,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-2,-1,-1,-1,-1,-3,--
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9
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Ierland
Diversen
Duitsland
Nederland
Diversen
Diversen
Ned./wereld
Monaco
Monaco
Diversen
Diversen
Nederland
Wereld
Motief
OG
Nederland
Nederland + OG
CEPT + meel.
CEPT + meel.
CEPT + meel.
Indonesië
Nederland
Nederland
Nederland
Baden
Baden
Heligoland
Heligoland
DDR
DDR
DDR
DDR
Duitse Rijk
Zwitserland

Album met zegels
Doosje diversen
Doos modern
Doosje vellen en boekjes
Safe album Berlijn
Album blanco bladen
Albumpje blokken
Blok 19
?
Blok 18  en 
Catalogus Yvert Frankrijk 2011
Lindner album CEPT
Davo album '44 t/m '86
Groot voorraadboek
Insteekboek schilderijen ook sport
Insteekboek
Insteekboek nr 87/1367 meest
Klein insteekboek
1956/1975

1975/1982

1982/1984

Insteekboek

Insteekboek begin/1980

Insteekboek

1 t/m 3

7

20

7

17

282/286 op briefstuk

FDC 315/316

398/403

662 op brief

Feldpost 12 paar

118-1 faserpapier


250,-35,-35,-260,-180,-45,-10,-15,-65,-1.000,36,--

1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-3,-2,50
7,50
10,-2,-7,50
10,-6,-2,-7,-6,-25,-3,-3,50
5,-5,-4,50
1,-1,50
6,50
25,-3,50
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10
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Danemark
Geall. Bez.
Frankrijk
Suriname
Zwitserland
Canada
Canada
Canada
Canada
M+Z Amerika
Nederland
Oostenrijk
Singapore
Azië
Albanië/A?
Roemenië
Portugal/wereld
Europa/wereld
Zuid Amerika
Vietnam
Ajman
Dubai
Filipijnen
Japan
VN/India/wrld
Griekenland
Europa
Wereld
Nederland
Wereld
Burundi
Roemenië
M+Z Amerika
M+Z Amerika

Legion Feldpost nadruk

Franse zone 1/10

2871/2881

490/493

1057 normaal papier

Blok 800/811

Blok 3

Blok 17

Blok 731/742

Doos wo rondzendboekje
Insteekboek
Insteekboek zegels + FDC
2 insteekboeken + Thailand
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
2 insteekboeken
Dik insteekboek
Insteekboek motief
Insteekboek motief
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek Liechtenstein
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboekje
Insteekboekje veel  wo port
Doos
Insteekboek
Insteekboek
Doosje
Doosje

77,50
75,-75,-36,-9,50
10,-8,-4,80

4,50
7,50
5,-5,-3,50
1,50
1,50
1,50
1,-5,-1,-1,-1,-3,-1,-2,-5,-5,-1,-3,-1,-1,-1,-1,-1,-3,-1,-1,-5,-1,-1,-1,-1,-1,--
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11
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Noorwegen
Roemenië
Wereld
Indonesië
GB gebieden
Hong Kong
Franse geb.
GB gebieden
Zuid Afrika
India
Muka? staten
Zuid Afrika
CEPT
Diversen
Diversen
Ned. Antillen
Polen
Diversen
Wereld
Griekenland
Wereld
Irak/Iran
Nederland
Europa
Nederland
Nederland
Nederland
Zwitserland
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk

Doosje
Blik
Doos
2 insteekboeken wo plaatfouten
Rondzendboekje
Rondzendboekje wo boekjes
Rondzendboekje
Rondzendboekje
Rondzendboekje
Rondzendboekje
Rondzendboekje
Rondzendboekje
Catalogus 2013 met zegels
Cat. Michel N Afrika deel 1 2014
Catalogus Michel N Afrika 2005
234/143

2 insteekboeken
2 catalogi Duitsland
Insteekboek Olympische Spelen
Insteekboek
Insteekboek wo Duitsland
Insteekboek wereld
Album
Insteekboek
Davo album Luxe II
Davo album Luxe III
Davo album Luxe I
Doos zegels + brieven
538/549

576/577 strip

581/584 strip

600/605

606/611

624/629


135,--

26,-25,-14,-10,-12,-9,--

1,-1,-1,-1,-3,-5,-1,-1,-2,-1,-2,-1,-10,-5,-3,-5,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-3,-1,-5,-3,-5,-5,-3,-3,-1,50
1,-1,50
1,--
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12
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Nieuw Zeeland
Nieuw Zeeland
Nederland
Motief
Motief
Ryukyus
Ryukyus
Ryukyus
Ryukyus
Ryukyus
Ryukyus
Ryukyus

703/706
756/762
765/770
773/777
813/820
840/843
1136/1141
1110/1115
1333 FDC $20
Insteekkaarten
FDC album
Insteekboekje
Insteekboekje schepen
28/35
38
39/41 57-68
58/67
Rondzendboekje
2 rondzendboekjes
2 rondzendboekjes










15,-22,-10,-9,-18,-18,-20,-14,-13,--

/






70,-20,-12,-60,--

1,50
2,-1,-1,-1,50
1,50
2,-1,50
1,50
2,-1,-1,-1,-5,-1,50
1,-4,-1,-2,-2,--

PRIMA NAJAARSBEURS 2022
Een aantal standhouders/handelaren gaven onze Najaarsbeurs op zondag 13
november j.l. het rapportcijfer 7 à 8. Het was dus een zeer geslaagde beurs.
De belangstelling was zeer bevredigend, er waren 20 standhouders/handelaren
en de nieuwe locatie blijkt een schot in de roos te zijn.
Hoewel het aantal verzamelaars van postzegels sterk afneemt en de vergrijzing
toeneemt blijkt het verzamelen van postzegels nog steeds een hobby van velen
te zijn.
Niet alleen voor verzamelaars van postzegels, munten en ansichtkaarten was
een bezoek op de qua weer prachtige zondag de moeite waard. De door
organisator Nico Louter verzorgde tentoonstelling van ansichtkaarten van
Alkmaar uit de periode van ongeveer 1890 tot aan de Tweede Wereldoorlog
mocht zich verheugen op een aantal geïnteresseerde belangstellenden.
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Nico heeft veel tijd besteed aan de inrichting van de expositie en had terecht
veel eer van zijn werk.
Omdat het aantal standhouders/handelaren groter was dan de organisatoren
aanvankelijk verwachtten moest ook het podium worden gebruikt. De
overzichtelijkheid leed er beslist niet onder.
De volgende beurs, de Voorjaarsbeurs, is op zondag 19 maart 2023.
Een evenement waar we ons nu al op verheugen.

Kees van Zoonen

De Website
Voor allen die weleens de Kaaspost niet hebben ontvangen of dat het zoek
geraakt is heeft de NVPV Alkmaar altijd nog de website waar ook alles
terug te vinden is. Ga naar www.nvpvalkmaar.nl. Ook oudere stukken staan
hier te lezen. Geniet ervan.!!

Bert Huisenga
Postzegelhandel
Zwaansvliet 13
1462 NE Middenbeemster
tel. 0299683587
Email: pzh.bert@quicknet.nl Op
clubavonden aanwezig
Nieuwtjesdienst en levering van alle
merken albums en catalogi.
Inkoop, verkoop en taxaties.

WWW.PZHBERT.NL
De koopjestafel van Ineke is er niet. Maar Ireen staat er met de
postzegelvriend spullen.
Wie weet zit er toch nog iets voor uw verzameling bij.
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Dame Sibyl Hathaway, dictator van het
Kanaaleiland Sark
07 oktober 2022, 13:01 uur - Cees Janssen
In een brievenoctrooi van 6 augustus 1565 werd het eiland
Sark door koningin Elizabeth I van Engeland en Ierland als leengoed van de kroon
geschonken aan Helier, ook wel genoemd Hellier
of Hillary de Carteret, eerste ‘Seigneur’ of ‘Lord’
van het eiland, zoon van Sir Philip Carteret.
Helier had in 1563 het initiatief genomen om het
ruige eiland Sercqe, later genoemd Sark, te gaan
cultiveren en haalde daartoe boeren over om
naar het eiland te komen om het land te
ontginnen. Dat was zo’n succes dat de koningin
hem beloonde met de alleenheerschappij over het eiland. Dat had voor de
toekomst van het eiland grote gevolgen.
In het begin van de twintigste eeuw werd de heerschappij over het eiland Sark
gevoerd door William Frederick Collings. Hij was de 20ste Seigneur van 1882 tot
zijn overlijden op 20 juni 1927. Hij voerde een zeer streng bewind en was een
felle tegenstander van inmenging door de kerk in zijn doen en laten. Op het
eiland staat een Anglicaanse kerk gebouwd in 1820, St. Peter’s Church. Verder
een kerk van de Methodisten, de ‘Ebenezer Chapel’,
gebouwd in 1796 en ingrijpend verbouwd in april 1926.
William schafte ook
de burgermilitie af die
zijn vader op het
eiland had opgericht.
Hij weigerde een
aanbod te accepteren
van een steenrijke
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Engelsman die het eiland wilde kopen om daarop een casino te vestigen. Vlak
voor zijn overlijden schafte hij de belasting af, de ‘disme’ of tienden, die de
bevolking aan hem jaarlijks verschuldigd was. Na zijn plotselinge overlijden werd
hij opgevolgd door zijn dochter Sibyl die in 1929 getrouwd was met Robert
Hathaway. Het was haar tweede huwelijk. Haar eerste man, Dudley Beaumont,
was in 1918 overleden aan de Spaanse griep.
De op 13 januari 1884 geboren Sibyl had een goede opleiding genoten en sprak
Frans, Normandisch, Duits en Serquiais, het Normandisch-Franse dialect dat
uitsluitend op het eiland Sark wordt gesproken. Zodra zij de macht van haar
vader had overgenomen als 21ste Seigneur, genoemd Dame van Sark, herstelde
zij haar feodale rechten zoals het belastingsysteem, de disme. Verder begon zij
meteen met het promoten van het eiland om toeristen te trekken met een grote
publiciteitscampagne. Op de postzegel, uitgegeven in de serie ter gelegenheid
van haar honderdste geboortedag op 7 februari 1984, is Sibyl afgebeeld als jonge
dame met op de achtergrond het landgoed ‘La Seigneurie’, de residentie van de
heersers van Sark. Zij was de derde ‘Dame of Sark’ na Susanne le Pelly die
regeerde van 1730 tot 1733 en Marie Collings die Dame was in 1852 en 1853.
Als vignet op de eerstedagenvelop is het
wapen van Sibyl Mary Hathaway
opgenomen. Het randschrift luidt: ‘Erectus
non elatus’ dat ‘Trots, maar niet arrogant’
betekent. De Franse lelies duiden op de
oorspronkelijke afkomst van de familie de
Carteret, Frankrijk. Het familiewapen is vele malen aangepast.
In de stempelafdruk op de envelop zijn twee leeuwen opgenomen die het wapen
vormen van het eiland Sark. In de Engelse vlag, rood kruis op witte achtergrond
zijn in het
deel
linksboven
twee
leeuwen in
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gele kleur met blauwe tongen en nagels op een rode achtergrond aangebracht.
De vlag werd in 1938 in opdracht van Sibyl Hathaway ontworpen door Herbert
Pitt. Sark kent geen eigen postzegels, doch wel vignetten die door verschillende
veerdiensten zijn gebruikt. Sibyl en haar man Robert woonden in ‘La Seigneurie’,
een kasteelachtig landgoed met prachtige tuinen die kunnen worden bezocht.
Sinds 2018 is ook het kasteel te bezoeken. Het staat in het noordelijke deel van
het eiland omgeven door boompartijen. Op de postzegel in bovenstaand
afgebeeld postzegelblokje is het oorspronkelijke wapen van ‘La Carteret’
opgenomen met de vier ruiten. Het wapen is te zien op de herinneringsplaquette
die is aangebracht in St. Peter’s Church op het
eiland Sark. Een opmerkelijk wapen met twee
gevleugelde herten en boven op de helm een
eekhoorn. De naam ‘La Carteret’ komt
oorspronkelijk uit Normandië waar de familie
bezittingen had in het arrondissement
Valognes.In de formele tuinen van ‘La Seigneurie’ bevindt zich een rosarium
waar men de ‘Dame of Sark’ roos kan bewonderen. Deze floribunda roos kan
men ook vinden in de ‘Queen Mary Garden’ in Regent’s Park in Londen. Het is
een veelbloemige roos die in 1976 is geïntroduceerd. Aan het einde van de
formele tuin kan men ook nog even ronddolen in een ‘maze’, een doolhof. De
tuin wordt bezocht door vele toeristen die aankomen in de kleine haven van
Creux. Op het luchtpostblad is de haven van Creux afgebeeld. Door een klein
tunneltje geboord door de rots betreedt men het eiland. Twee veerdiensten
doen het eiland aan, een vanuit Guernsey St. Peter Port en de andere een vanuit
Jersey Saint Helier. Deze veerdiensten doen thans de nieuwe aanlegplaats aan
van Maseline Harbour, ten noorden van de haven van Creux. Op de postzegel
uitgegeven op 25 augustus 1981 is de veerboot
‘Teresa
of
Sark’
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afgebeeld. Dit schip werd op 24 maart 1972 in dienst genomen door ‘Isle of Sark
Shipping Co. Ltd.’. In maart 1983 werd het schip verkocht aan Boscome &
Weymouth Sea Cruises Ltd.’ en vanaf oktober 1994 gebruikt als vissersboot. Op
de achtergrond de haven van Maseline met de ingang van het tweede tunneltje.
Omdat op Sark geen auto’s te vinden zijn komen de meeste toeristen per fiets of
te voet. Dat is te doen op het eiland met een lengte van ongeveer 5½ kilometer
en een breedte van 2½ kilometer. Men kan gebruik maken van een koetsje met
paard of de tractor bus die toeristen kan vervoeren naar hun hotel of B&B adres.
Op het eiland zijn op enkele plaatsen fietsen te huur. Het is niet toegestaan
honden mee te nemen. De enige hond op het eiland Sark is eigendom van de
Seigneur of Dame.Indrukwekkend is de smalle landengte die het hoofdeiland
Sark verbindt met het zuidelijke deel van het eiland, ‘La Coupée’. Deze is 90
meter lang, slechts enkele meters breed en is aan weerszijden 100 meter diep.
Rond 1900 werden voor de veiligheid leuningen aangebracht en werd in 1945
een smalle betonnen weg aangelegd.
Vóór die tijd kropen kinderen op handen en knieën naar de overkant om niet
over de rand te worden geblazen door de sterke zeewind. Het oversteken van ‘La
Coupée’ op de fiets is vanwege de gevaarlijke windstoten verboden. De
postzegel van 20p is uitgegeven op 18 september 1984. Rechtsonder op de zegel
is het begin van de trap te zien die naar het kiezel- en zandstrandje de ‘Grande
Greve’ leidt. Op de prentkaart is bijna hetzelfde beeld te zien als op de postzegel
van 11p uitgegeven op 3 augustus 1976. In de verte linksboven op de postzegel
een glimp van het eiland Brecqhou.
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De heerschappij van Sibyl Mary Hathaway duurde 47 jaar en in die periode
maakte zij vier Britse vorsten mee, de koningen George V, Edward VIII en George
VI en als laatste koningin Elizabeth II. Maar ook de Tweede Wereldoorlog ging
niet aan Sark voorbij. De ambtstermijn van
Sibyl Hathaway als Seigneur of Dame werd
onderbroken door de Duitse bezetting van
de Kanaaleilanden van 3 juli 1940 tot 8 mei
1945. Terwijl vele inwoners van de andere
Kanaaleilanden werden geëvacueerd,
verklaarde Hathaway dat ze haar eiland
niet zou verlaten, en overtuigde alle
eilandbewoners om ook te blijven. De
meeste van haar onderdanen hadden een bittere hekel aan haar voor de
beslissing om tijdens de daaropvolgende vijf jaar van bezetting op Sark te blijven,
maar bedankten haar na de oorlog toen ze zagen hoe het naburige eiland
Alderney was verwoest door de enorme bunkers en kazematten en de
plundering van huizen en gebouwen. Alle bewoners van Alderney waren toen
geëvacueerd.
Sibyl Hathaway liet haar hoge ambtenaar, een hofmeester, de Duitse officieren
in de haven verwelkomen en hen begeleiden naar haar residentie ‘La
Seigneurie’, waar haar dienstmeid hen aankondigde alsof ze te gast waren.
Robert Hathaway werd, omdat hij van Amerikaanse origine was, in februari 1943
naar het vasteland gedeporteerd en geïnterneerd in Oflag VII. Dat was een
krijgsgevangenenkamp voor officieren, gelegen in Beieren in Duitsland. Hij
verbleef daar voor de rest van de oorlog. De eilandbewoners leden tijdens de
laatste maanden van de bezetting aan voedseltekorten. Sibyl Hathaway
organiseerde een overval op Duitse graanvoorraden en redde veel gezinnen van
de hongerdood met haar geheime aardappelvoorraad. Het eiland werd op 10
mei 1945 bevrijd.
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Nadat Sibyl in 1954 opnieuw weduwe was geworden, regeerde ze alleen en werd
ze in 1965 onderscheiden door koningin Elizabeth II en benoemd tot ‘Dame
Commander of the Order of the British Empire’ ofwel OBE. Sibyl was, volgens
haar, nu een ‘dubbele Dame’. Sommige eilandbewoners klaagden dat Sark het
laatste overblijfsel van het feodalisme in Europa was, maar Dame Sibyl beweerde
dat daarmee de landbouw moest worden aangemoedigd om het eiland
zelfvoorzienend te maken.
© Alvin Steinkopf AP Newsfeatures
Sibyl Hathaway gebruikte het unieke feodale systeem van
het eiland om toeristen te trekken en ze weigerde zaken
toe te laten die de rust zou kunnen verpesten. Ze verbood
dus bij de aanvang van haar bewind motorvoertuigen en
vakantiekampen op het eiland toe te laten. Maar de ‘Chief
Pleas’, het hoofd van het Parlement van het eiland Sark,
weigerde een verordening
goed te keuren
die de verkoop van alcohol
zou verbieden.
Later werd het toegestaan om
ten behoeve
van toeristen campings en
glampings aan
te leggen waar de nacht kon
worden
doorgebracht in tentjes en
aanwezige
eenvoudige houten hutjes.
In een open rijtuig getrokken door een paard werd het
koninklijke paar vervoerd naar de residentie van het
eiland ‘La Seigneurie’. De postzegel van 11p werd
uitgegeven op 14 oktober 1976. Langs de weg, de Harbour
Hill naar het dorp en de residentie, stond bijna de gehele
bevolking van het eiland van ongeveer 500 inwoners om
het paar te zien. Het was de
eerste keer dat een regerend
vorst het eiland had bezocht.
Eerder, in 1949, hadden de
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toenmalige prinses Elizabeth en prins Philip het eiland bezocht om de nieuw
aangelegde haven in Creux officieel te openen. Dame Sibyl Hathaway overleed
op 14 juli 1974 op 90-jarige leeftijd aan een hartaanval en werd opgevolgd door
haar kleinzoon uit haar eerste huwelijk, John Michael Beaumont. Sark bleef ook
onder zijn bewind een ‘bastion van het feodalisme’ zoals Sibyl dat wel eens met
trots had gezegd. Maar in 2008 kwam hieraan een einde toen op het eiland
algemeen kiesrecht werd ingevoerd en een democratische regering werd
ingesteld. Michael Beaumont bleef ‘opperheer’ in de regering maar verloor vele
van zijn privileges. Hij overleed op 3 juli 2016 en werd opgevolgd door zijn
oudste zoon Christopher.
Op het eiland Sark bevindt zich een postkantoor in de Gallery Stores. Hier
worden naast de Britse postzegels alleen de postzegels van de postdienst van
Guernsey verkocht. Het postkantoor staat aan een pleintje op de hoek van de
straten Chasse-Marais, Mill Lane en The Avenue.
Op de achtergrond op het blokje is het
postkantoor te zien met het typische ronde dak.
Op de Europapostzegel uitgegeven op 27
februari 1990 is dat nog beter te zien. Voor het
postkantoor staat een brievenbus,
oorspronkelijk in blauwe kleur, die sinds 8
september 2012 in goudkleur is geverfd. De
brievenbus is opgedragen aan Carl Hester voor zijn overwinningen in de
paardendressuur. Carl werd geboren op 29 juni 1967 in Cambridgeshire,
Engeland, en verhuisde met zijn moeder Brenda op vierjarige leeftijd naar het
eiland Sark. In zijn jeugdige jaren reed hij eerst op ezels, daarna op pony’s en
later op paarden. Een soort dubbelleven want de paarden werden ook gebruikt
om de koetsjes te trekken voor toeristen, waaraan Carl volop meedeed. Hij was
dol op de paarden en wilde graag verder gaan in de paardensport als jockey.
Carl ging als negentienjarige naar het ‘Fortune Center of Riding’ in Hampshire,
een paardenrijschool voor jongeren met beperkingen. Hij vorderde snel in de
paardendressuur en won in 1985 zijn eerste kampioenschap, het ‘Young
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Dressage National Rider Championship’. In 1990 nam hij deel aan de
wereldkampioenschappen en in 1992 aan de Olympische Spelen in Barcelona in
het Britse team. In 2011 won hij in het Rotterdamse Kralingse Bos bij de
Europese kampioenschappen dressuur twee maal een zilveren medaille in de
individuele dressuurnummers en goud in het Britse team. Hij behaalde in 2012
eveneens in het Britse team goud tijdens de Olympische Zomerspelen in Londen
met zijn paard Uthopia. In het levensverhaal van hemzelf met de titel ‘Making it
Happen’ vertelt Carl Hester het verhaal van zijn passie voor paarden en zijn
inspanningen om een van ‘s-werelds grootste ruiters te worden. Een boek over
zijn eerste jaren op Sark tot Olympisch goud in Londen 2012. Links van de
goudkleurige brievenbus afgebeeld op het blokje staat een eenvoudig stenen
bankje met de tekst: ‘In loving memory of Rosemary Aldridge 1932-2009’.
Rosemary was vanaf 1 juli 1967 onderpostmeester van het eiland Sark. Daarvóór
was zij met haar echtgenoot Murray eigenaar van ‘Beauvoir’, een tearoom met
terras en Bed and Breakfast voor toeristen. Bent u wel eens op het eiland Sark
geweest?

De Stichting Postzegelvriend stelt zich ten doel langdurig zieken en
gehandicapte postzegelverzamelaars te helpen met het opbouwen en
voortzetten van hun verzameling. Dit geschiedt o.a. door toezending van
donaties, alle soorten postzegels of werken als vrijwillig(st)er. Er is een
briefwisseling met een vaste correspondent en de stichting geeft
het blad “De Postzegelvriend” uit. Inlichtingen bij Ireen Bas.
Gevraagd: DAVO de Luxe POLEN albums omdat ik heel veel
postzegels heb van dit land maar geen albums Wie kan mij helpen?.
Willem Reemst Tel 0725070377 en E-mail Willem@Reemst.nl
Alvast een voorproef van de oude ansichtkaarten.
Alkmaar in vroegere tijden.
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Bericht over de grote veiling 15 april 2023 in Alkmaar
De eerste kavels voor de grote veiling worden al ingeleverd en dat is een goed
teken! We streven naar 750 a 1000 kavels. Kijk allemaal wat een ander zou
kunnen interesseren! Ook andere verenigingen en particulieren kijken mee of er
aparte verzamel objecten bijzitten. Kijk nog eens in uw kasten, op zolder onder
bed wat weg kan. Wat zoeken wij vooral: duurdere en betere zegels van alle
landen (ook in minder mooie kwaliteit) vooral van Nederland en Koloniën,
Duitsland, China, Engelse koloniën, ook misdrukken en afwijkingen, oude
brieven,ansichtkaarten,munten,bankbiljetten,penningen,suikerzakjes,
sigarenbandjes en alle andere platte verzamelobjecten. Wat willen we zeker
NIET. Dozen met lege albums, boeken, catalogi.(zet daarvoor een annonce in de
kaaspost en anders papierbak), ook geen boeken met zegels, mapjes, FDCs uit de
periode 1960/2000. U weet zelf dat deze periode bijna niet wordt gezocht. Wel
mogen verrassingsdozen worden ingeleverd ( max.10 kg).
Deze alleen
inleveren begin januari 2023 op de laatste verenigingsavond, dan laat Jaap het
meteen in het magazijn staan en hoeft er niet oneindig mee te sjouwen, inzet 25
euro minimaal, maar zorg er voor dat er dan ook ruim voldoende waarde in zit,
zodat het zeker wordt geveild!! en stop er geen rommel in! We moeten het met
z’n allen doen om er een succes van te maken. Het is veel werk en vooral voor
Jaap. Vul de formulieren duidelijk leesbaar in en wees duidelijk om welke zegels
het gaat, zet op iedere kavel het cijfer van het invulformulier. Niet voor niets
haken vele veilingen af en blijven er maar een paar grote over. Het is voor ons
allen de kans om overtollig materiaal op te ruimen en voor een ander lekker te
snuffelen en te genieten van nieuwe aanwinsten om je verzameling te
completeren. We verzoeken medewerking van jullie allemaal om er iets speciaals
van te maken, maak reclame en neem nieuwe verzamelaars mee naar de
veilingdag. Stel het niet uit want de “deadline” om in te leveren is de eerste

verenigingsavond in jan. 2023.Alvast bedankt namens Jaap en Reijer
De oplossing van de november puzzel
Het Wildemanshofje is een Nederlands hofje aan de Oudegracht in Alkmaar.
Het hofje is vernoemd naar Gerrit Wildeman. Tijdens zijn leven was Gerrit
Wildeman een van de rijkste Alkmaarders. Als reder en groothandelaar in
koloniale waren had hij een enorm vermogen vergaard.
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Puzzel december 2022 veel succes!!!!! Graag je oplossing sturen naar Ireen
E-Mail Verhuur@Bastweewielers.nl Men kan het ook nog inleveren op de
clubavond voor de opening bij Ireen.
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CONTRIBUTIE
Bij deze het verzoek om de contributie ad € 11,00 weer over te maken op
de bankrekening van onze postzegelclub en wel op: NL90 INGB
0005542629
Indien u ook een abonnement heeft op het blad Filatelie dan graag € 26,00
te samen met de contributie overmaken.
BETALINGEN
De banken berekenen ons helaas voor iedere ontvangst kosten. Mijn
verzoek is dan ook om betalingen samen te voegen. Dit geldt ook voor de
rondzendingen. Graag in de omschrijving duidelijk vermelden wat het
betreft en bij de rondzendingen alleen de nummers die rechtsboven op het
papier staat vermelden. Alvast mijn dank, Cock Groot, penningmeester

De vriendenpagina is bedoeld voor u, leden van onze
vereniging. Op deze pagina kunt u gratis uw advertentie
kwijt. Plaatsing van de advertenties blijft te allen tijden
onder voorbehoud, het bestuur is vrij om een advertentie te
weigeren. Opgave voor een advertentie kunt u doen bij Wil
Reemst, zie voor contactgegevens voorblad binnenzijde.
Gezocht: Winkelwagen-reclame-muntjes, ze zijn er in metaal en plastic en
worden vaak als promotieartikel weggegeven. Heeft u een dergelijk muntje
en gebruikt u het niet? U maakt mij er blij mee.
Mees Schotten Tel 0725897107
Gevraagd: koop of ruil, oude ansichtkaarten/foto s tot 1965 van
dorp/stad/fantasie/filmster/militair/vliegtuigen/sport.
Ook Nederlandse en Duitse eurozegels v.a.2002, gestempeld of postfris
(ook zonder gom) Tevens interesse in sluitzegels met reclame, [geen
tbc)belasting-en firma -perforatiezegels. Tel 072 5337863
Email:rade.regt@gmail.com
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