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Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 12 november 2005 zal de speciale bijeenkomst “De
Spaanse dag” plaatsvinden in het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te
Utrecht. Telefoon zaal: 030 - 2800.128.
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.
Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar - tegen betaling - aanwezig.
AGENDA :
1.
2.
3.
4.
5.

11.00 - Opening; ingekomen stukken en bestuursmededelingen;
11.20 - verzameling van Hans Vinkenborg *
12.00 - Lunch;
13.00 - Veiling;
13.30 - Gezellig bijeenzijn onder het genot van een (gratis) glas en
een hap

* Tijdens deze bijeenkomst zal Hans Vinkenborg zijn falsificatenverzameling van de Spaanse koloniën laten zien en eventuele vragen
beantwoorden.
De zaal in Utrecht is te bereiken:
- Per auto:
Vanuit richting Arnhem op snelweg na Bunnik afslag
"Utrecht-Nieuwegein-Hilversum-Breda". Afrit "Utrecht/Jaarbeurs" (Nr.
17). Beneden meteen rechts (Europalaan) en meteen weer linksaf
"Hollantlaan". Bij pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en
- na pleintje - linksaf = “Zeelantlaan”;
Vanuit richting Den Haag bij verkeersplein "Oudenrijn" richting
Arnhem/Utrecht aanhouden. Kort daarna richting/afslag Houten/Utrecht
en na de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal de afslag
"Utrecht/Jaarbeurs" (afrit 17). Onderaan afrit linksaf de “Europalaan” op.
Onder viaduct door en links, bij verkeerslichten, "Hollantlaan" op. Na
pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en - na pleintje linksaf = “Zeelantlaan”.
- Per openbaar vervoer: Vanuit Utrecht CS met de sneltram richting
Nieuwegein, halte "Kanaleneiland-Zuid" of vanuit CS met bus 7 tot
eindpunt.
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Ook tijdens deze bijeenkomst vindt de gebruikelijke veiling plaats.
Schriftelijk bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk de donderdag voor
de bijeenkomst aanwezig te zijn bij de veilingadministratie.

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

4 februari 2006 te Utrecht
6 mei 2006 te Utrecht
23 september 2006 te Utrecht
18 november 2006 te Utrecht (Portugese dag!)

EVENEMENTEN AGENDA
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op grote nationale- en
internationale tentoonstellingen die een raakvlak hebben met de
SPAANSE en PORTUGESE filatelie, zowel in binnen- als buitenland. Als
u bijdragen voor de agenda heeft kunt u deze per e.mail sturen naar
Hans Vinkenborg op j.a.vinkenborg@freeler.nl.
Als u de Spaanse taal machtig bent vindt u meer info over beurzen en
tentoonstellingen op www.fesofi.es. En voor informatie over Portugese
beurzen kunt u ook gaan naar www.afal-filatelia.com of www.anjef.com
of www.ctt.pt.
Uw tips en bijdragen zijn van harte welkom!

2005
Door KSP wordt dit jaar nog 1 bijeenkomst gehouden: op 12 november
in Utrecht. De bijeenkomst staat in het teken van Spanje en dan zal
Hans Vinkenborg (een deel van) zijn grote falsificatenverzameling van de
Spaanse koloniën op kaders presenteren en toelichten. Vergeet niet te
komen, hapjes en drankjes zijn aanwezig !
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7 tot 11 december 2005
In Alvor in Portugal wordt een belangrijke Nationale tentoonstelling en
wedstrijd van de 1e klasse gehouden met competitie in o.a. de Open en
1-kader Klassen, onder auspiciën van Fesofi. De exacte gegevens m.b.t.
de lokatie etc. kunt u vinden op bovengenoemde webadressen.
december 2005
Ieder jaar in de 1e of 2e week van december wordt weer de jaarlijkse
grote postzegelbeurs in Madrid gehouden, de Feria y Exposicion
Filatelica 'FILATELIA 2005'. Deze beurs is zeer de moeite waard en
gemakkelijk bereikbaar per metro/openbaar vervoer. Het Palacio de
Exposiciones y Congresos is te vinden in de Paseo de la Castellana
tegenover het voetbalstadion Bernabeu. Goed te combineren met een
bezoek aan de musea van de Spaanse Correos resp. de FNMT en met
de zondagse postzegelmarkt op de Plaza Mayor.

2006
1 en 2 april 2006 en op 30 september/1 oktober 2006
Wat in Nederland de Filateliebeurs heet en 1x per jaar wordt
georganiseerd heet in België de ANTWERPFILA en wordt 2x per jaar
georganiseerd door NIPA in het Antwerp Expo (v/h Bouwcentrum) aan
de Jan van Rijswijcklaan 191 te Antwerpen (aan de buitenring). Er zijn
twee grote hallen vol met standhouders uit vele landen en het is de
grootste beurs van België. Goed te combineren met een dagje
Antwerpen en altijd de moeite waard om eens te verkennen! Informatie:
www.nipa.be.
5 tot 13 mei 2006
Op deze data in 2006 wordt in Algeciras, in de provincie Cadiz, de
jaarlijkse 'EXFILNA 2006' gehouden; nadere info volgt tzt.
7 t/m 13 oktober 2006
De wereldtentoonstelling wordt niet in Sevilla gehouden maar in Malaga.
De ‘EXPOSICIÓN MUNDIAL DE FILATELIA ESPAÑA 06’ wordt
georganiseerd onder auspiciën van de FIP, met een wedstrijd in alle
klassen. Het moge duidelijk zijn dat deze tentoonstelling met kop en
schouders boven de andere uitsteekt. De locatie is ietwat merkwaardig,
namelijk ‘op 7 verschillende buitenlocaties in het centrum’; op de website
van Fesofi ziet u een plattegrond. Wij zullen u op de hoogte houden
zodra meer gegevens bekend worden, maar reeds nu staat vast dat er
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een KSP afvaardiging naar Malaga zal gaan. Prima te combineren met
een bezoek aan Andalucië. Noteer dit vast in uw agenda !
16 tot en met 20 november 2006
In hal 11 en 12 van het Tentoonstellingspark Heysel in 1020 Brussel
(Belgiëplein) wordt 'BELGICA ’06’ gehouden, de grootste en belangrijkste gebeurtenis van filatelistisch België in 2006. Naast de tentoonstelling
met 2.500 kaders wordt een wedstrijd gehouden in de Thematische
filatelie en de 1-kader en Open klasse. En tegelijk houdt men er de
Wereldkampioenschappen Jeugdfilatelie. Deze beursdata kunt u vast in
uw agenda noteren, men verwacht 80.000 bezoekers. Nadere gegevens
volgen tzt !

VRAAGBAAK
In de rubriek 'Vraagbaak' kunt u vragen of problemen aan de redactie en
leden van Iberia voorleggen waarop u zelf geen antwoord weet. Dit
kunnen vragen zijn met betrekking tot zegels, maar ook m.b.t.
onbekende stempels, vreemde opdrukken, vermeende vervalsingen,
literatuur, etc. Het staat vanzelfsprekend niet vast dat uw vraag of
probleem zal worden opgelost, maar ..… niet geschoten is altijd mis !!
Alhoewel de redactie van dit blad zijn best zal doen om de vragen te
beantwoorden, is het echt noodzakelijk dat iedereen die een plausibele
oplossing voor de opgeworpen vragen kent zijn reactie doorgeeft aan
Frits van Beekum (Portugal) of Hans Vinkenborg (Spanje). Uw kennis
is nodig !! Nog te weinig leden maken gebruik van deze service; wij
kunnen ons niet voorstellen dat u niet ook soms met vragen zit en
daarom vragen wij uw actieve participatie: zonder uw inzendingen en
reacties op de vragen van andere leden zal deze rubriek niet kunnen
bloeien. Kijk uw verzameling nog eens na en stuur uw nog niet
geïdentificeerde zegels (of afdrukken) in; alles wordt geretourneerd. Uw
reactie wordt zeer op prijs gesteld !!
In de vorige Vraagbaak stonden 2 afbeelingen van zegels met het
opschrift Diputacion Provincial de Barcelona, Beneficencia, 25 ct. getand
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en ongetand. Wij ontvingen geen reacties op onze oproep en kunnen u
dus niets over de achtergrond vertellen. Hetzelfde geldt voor de zegel
‘Libros por favor’ waarvan we veronderstellen dat het iets met de
kinderboekenweek te maken heeft.
Zoals beloofd zullen we eerst nog een vraag behandelen die ons werd
toegezonden door Raymond Kruyer omdat deze vooral technisch
interessant is. Hij vond in zijn album een zegel waarvan de kleur afwijkt
van de normale kleur en hij vraagt of wij weten wat er aan de hand is.
Het betreft de zegel Edifil nummer 1892 met een afbeelding van Diego
de Henares uit 1968 (zie afbeelding). Deze zegel is normaal
donkerblauw op een roze/zalmkleurige achtergrond. Ook ik heb een
aantal van deze zegels in mijn album. Maar de zegel van Raymond toont
een gelige achtergrond en Diego’s pak lijkt eerder groen dan blauw. Wat
is hier aan de hand?
Theoretisch zijn er verschillende oplossingen denkbaar. De meest voor
de hand liggende oplossing is dat de zegel is verkleurd onder inwerking
van ultraviolet licht, dus dat hij een tijd in de zon heeft gelegen. Maar dit
is waarschijnlijk niet het geval, zie hierna. De tweede voor de hand
liggende oplossing is dat de zegel in te heet water is afgeweekt.
Daarvoor moet je dan weten dat de inkten van de Spaanse zegels uit de
zestiger en zeventiger jaren niet erg kleurvast zijn waardoor bij te heet
afweken
of
stomen
ernstige
verkleuringen
kunnen
optreden.
Meestal laat dit
dan ook z’n
sporen achter
op het papier
dat iets krimpt
waardoor
de
zegel
marginaal
kleiner
is
geworden dan de normale, in koud water afgeweekte, zegel. Maar ook
hiervan is geen indicatie aanwezig. In zo’n geval is er nog een oplossing:
leg de zegel onder de microscoop en bekijk het raster en vooral de
inkten die op iedere plek aanwezig zijn en vergelijk dit met de echte
zegel. Als alle gebruikelijke kleuren inkt in de normale hoeveelheden
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aanwezig zijn (maar lichter dan normaal) is het waarschijnlijk dat zonlicht
de oorzaak van de verkleuring is. Maar dat is hier niet het geval, er
ontbreekt niets maar er is wel wat te veel, namelijk er is een ‘overdosis’
van de kleur geel aanwezig op de zegel. Door tijdens het drukproces
teveel geel toe te voegen wordt de magenta achtergrondkleur niet
afgezwakt tot een flauw roze zoals de bedoeling was (roze is opgebouwd
uit magenta en geel) maar wordt het gewoon gelig en is bijna al het
magenta verdrongen. Deze kleur geel is over de hele zegel teveel
meegedrukt waardoor de blauwe jas van Diego de Henares een groene
waas heeft gekregen (blauw + geel = groen). De oplossing van deze
vraag is dus dat de zegel is gedrukt met een overdosis geel.
Verder heb ik nog een aantal zegels die ik weer niet heb kunnen
traceren in een boek of catalogus. Allereerst een medische zegel. Deze
zegel heeft als tekst: ‘Especial Movil
para Medicamentos’ met een waarde
van 20 centimos. Hij is gedrukt bij de
staatsdrukkerij
FNMT
getuige
de
voetnoot. De zegel is karmijnrood van
kleur, getand en toont op de achtergrond
een (rood) kruis en daarvoor een beker
met de bekende slang van de dokter.
Aan de linkerzijde staat een twijg van
bladeren met bessen. Verder zijn er
geen
aanknopi
ngspunte
n.
We
hebben al eens eerder in deze rubriek
gesproken over zegels met een medische
achtergrond en toen bleek dat het
gebruikelijk was dat als de apotheek
geneesmiddelen leverde zij een extra
bedragje berekenden, waarschijnlijk als
bijdrage in de kosten voor hen die geen
geneesmiddelen konden betalen. Het is
waarschijnlijk dat deze zegel in de zelfde
categorie valt want de woorden ‘Especial
Movil’ staan frequent op fiscaalzegels
sinds het begin van de vorige eeuw.
Voorlopig hou ik het er dus maar even op
dat dit een medicijnen belastingzegel is,
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totdat iemand mij iets anders kan vertellen. Ik schat dat deze zegel uit de
veertiger of vijftiger jaren van de vorige eeuw stamt. Wie het weet mag
het zeggen.
Tenslotte is er nog een zegel met heel veel aanknopingspunten. Het
betreft een zegel die is uitgegeven ter ondersteuning van het missiewerk.
Er staat een lange tekst op: ‘Sello de Propaganda Misional de Sta.
Teresita del Niño Jesus’ (boven) en ‘Patrona de todas las Misiones’ en
‘Quisiera ser Misionera’ (onder). Helemaal onderaan staat vervolgens
nog: ‘La obra maxima - Pamplona - España’. Er is geen voetregel
waaruit blijkt waar de zegel gemaakt is.
De zegel is rood van kleur, maar de beeltenis, de letters en de wapens
zijn donkerbruin. Het is een getande, niet gebruikte zegel. Blijkbaar gaat
het hier om een zegel die geld moest opbrengen voor het missiewerk in
Pamplona en het is dus ook niet onwaarschijnlijk dat deze zegel door de
kerk werd verkocht en dat zij de opbrengst daarvoor gebruikten. Omdat
er geen waarde op staat is niet bekend hoeveel men voor deze zegel
moest betalen. Wel een fraaie zegel, wie er meer over weet mag het
weer melden.
Van onze zuster-vereniging de
Portuguese Philatelic Society
(PPS) kregen wij nog een vraag
binnen of één van onze leden
bijgaand
“kenmerkstempeltje”
herkent (meestal voorkomend op
postkaarten) en ons kan vertellen
waarvoor dit rode stempeltje
werd gebruikt (zie de pijlen). Dit
stempeltje is te vinden op de
gecensureerde
post
naar
e
Portugal tijdens de 1 Wereld
Oorlog (Portugese periode 19161919). Graag uw reactie.

Postvervoer onder water
Begin dit jaar is er een boekwerk verschenen over de Spaanse
onderzeeboot-post en de hiervoor in 1938 uitgegeven zegels.
Voor de eerste keer is alle informatie ontrent dit bijzondere postgebeuren
verzameld in één band en uitgevoerd in volkleurendruk.
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Het ontwerpen, drukken en verkopen van deze onderzeeboot zegels
gedurende de Spaanse burgeroorlog bevat alle aspecten die ze zo
interessant en bijzonder maken gerelateerd aan de periode waarin ze
zijn uitgegeven.
De auteur beschrijft de start van deze bijzondere dienst door de
republikeinse
regering,
de
stempels die gebruikt werden
door
deze
dienst,
de
vernietiging van de drukplaten
en
de
uiteindelijke
consequenties voor de filatelie.
Het grootste deel van het boek
is gevuld met een beschrijving
van de opzet, de ontwerpen, de
proeven en de vervaardiging
van de zegels, zowel in hele
vellen als in souvenir velletjes.
Ook beschrijft hij de reizen van
de
onderzeeër
C-4
van
Barcelona naar Mahon en terug,
de vervoerde post en de
speciale enveloppen die voor dit
doel zijn vervaardigd.
De schrijver, de heer Alvaro
Martínez-Pinna,
is
er
in
geslaagd om in 144 bladzijden
een naslagwerk te schrijven dat een goed beeld geeft van deze
controversiële uitgave.
Het boek is geschreven in het Spaans en kost €24 + verzendkosten en
kan worden besteld bij Casa del Selo, Mayor 28, E-28013, Madrid,
Spanje.
Henk Veen

EEN BIJZONDER JUBILEUM-VEILINGKAVEL
n 2007 bestaat KSP in haar huidige vorm 20 jaar. Het bestuur wil niet
ongemerkt aan deze gebeurtenis voorbijgaan. Omdat een jubileum de
nodige extra kosten met zich meebrengt (die we bij voorkeur niet uit de
algemene middelen willen financieren) zal gezocht worden naar bronnen
van extra inkomsten. Eén daarvan is bedacht door Nico Beek. Hij heeft
zitten broeden op een idee en het volgende plan ontwikkelt: hij is bereid
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om vanaf nu bij 5
opeenvolgende
veilingen
een
jubileumkavel in te
brengen
van
uitzonderlijke
en
hoge kwaliteit en
vaak
met
een
certificaat
van
echtheid. Dit kavel
wordt
toegevoegd
aan
de
gewone
veiling
van
KSP
maar 50% van de
opbrengst komt ten
goede
aan
het
jubileumfonds
van
KSP. Het bijzondere
van dit kavel is ook
dat er geen provisie
aan de koper wordt
berekend. Wel wordt
bij
ieder
jubileumkavel
een
minimumprijs
aangehouden om te
voorkomen dat de
prijs te ver onder de
waarde wordt verkocht. Elk kavel wordt maar 1 keer aangeboden.
In het geval dat dit
jubileumkavel niet wordt
verkocht zal het in
voorraad
worden
gehouden tot voorjaar
2007. Alle dan nog niet
verkochte jubileumkavels
worden dan nog 1 keer
aangeboden
waarbij
overigens dezelfde minimumprijs wordt gehanteerd.
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Bij de komende veiling in november zal het eerste kavel uit deze
jubileumserie worden ingebracht. Het betreft de zegel Edifil nummer 765,
met plakkerrest en met certificaat van echtheid van de Spaanse CEM uit
2003. De zegel is goed gecentreerd, heeft een goede kleur en is
overigens zonder gebreken. Hiernaast is een afbeelding van de zegel
opgenomen. Zoals u wellicht weet is het merendeel van deze zegels
voorzien van een valse opdruk, er zijn meer valse dan echte opdrukken
in omloop. Daarom is dit gecertificeerde zegel inderdaad heel bijzonder.
Bij de Spaanse veilinghuizen wordt deze zegel in deze staat gemakkelijk
voor meer dan 200 euro verkocht, maar op onze veiling is de inzetprijs
150 euro, een mooie prijs waarbij wij veel biedingen verwachten. Ook het
certificaat is hierbij afgebeeld ter informatie. Wij zien met belangstelling
de komende jubileumkavels tegemoet.

A.F.O. (Agencia filatelica oficial)
A.F.O. Het officiële filatelistische agentschap van de Republiek
gedurende de Spaanse burgeroorlog ( 1936-39 ).
In het vroege voorjaar van 1938 kwam de republikeinse regering in
geldnood om voldoende voedsel en munitie aan te kopen. Vooral aan
buitenlandse valuta was er een groot gebrek om in het buitenland met
o.a. dollars goederen aan te kopen.
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Een van de mogelijkheden om aan deze valuta te komen was om met
behulp van plaatselijke handelaren, die over contacten beschikten met
buitenlandse handelaren filatelistische uitgaven door de Republiek onder
hun aandacht te brengen.
De eerste agentschappen om contacten te leggen met buitenlandse
handelaren werden opgezet in Barcelona. In een brief aan vele
handelaren in de wereld werd door Arturo Fernandez Noquera, directeur
van de A.F.O ( Agencia filatelica oficial ) o.a. het volgende vermeldt :
Wij ; als commerciële organisatie ( A.F.O ) bieden u alle officiële
uitgaven aan van alle zegels, blokken etc. die in de Republiek van
Spanje worden uitgegeven. Wij willen een centrum van informatie zijn
aan allen die in Spaanse zegels zijn geïnteresseerd. Aangezien van
sommige uitgiften maar een beperkte oplage beschikbaar zal zijn willen
wij u met klem aanraden om snel een abonnement te nemen op onze
emissies.
Tot zover enige passages uit deze brief.
De A.F.O gaf enige eigen zegels uit (zie hierboven).
Een set van vijf zegels zonder waarde, waarop een afbeelding van
Mercurio en een gevleugeld wiel te zien is ( Ik weet niet of deze
afbeelding iets te maken heeft met de Spaanse burgeroorlog ) zijn in de
kleuren blauw, lila-rose, groen, bruin en zwart uitgegeven. Deze zegels
hebben als inscriptie Franquicias Postales ( vrij van port ) en werden
gebruikt op internationale poststukken. De A.F.O betaalde de
verschuldigde port. U kunt ze vinden in de speciale Edifil catalogus
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onder Franquicias Postales nrs. 23-27.
Aan handelaren in de hele wereld werden poststukken verzonden
meestal overgefrankeerd met fraaie zegels en met een afstempeling
door de A.F.O om orders binnen te halen.
Op de vorige pagina een afbeelding van een overgefrankeerde brief met
stempel A.F.O naar een postzegelhandelaar in Haarlem
Er zijn 4 verschillende stempels toegeschreven aan de A.F.O, allen met
o.a de aanduiding Barcelona, waar zoals eerder vermeldt de eerste
agentschappen werden gerecruteerd.
Stempel nr. 1 is het meest voorkomende. Dit
stempel zult u veelal op eerste dag uitgifte
tegenkomen.
stempel nummer 1
Stempel nr. 2 is minder gebruikt en komt voor op
mooi gefrankeerde enveloppen naar handelaren
in het buitenland ( zie bovengenoemde
enveloppe naar Haarlem )
stempel nummer 2
Stempels nr. 3 en 4 heb ik tot op heden niet gezien. In de mijn bekende
literatuur wordt hierover vermeldt dat men het niet eens is of deze
stempels ooit gebruikt zijn op officiële poststukken
◄ stempel nummer 3

stempel nummer 4 ►
Naslagwerken :
Gomez, Galvez, Shelley.

Nico Beek
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Amerikaanse oorlogsschepen in Spaanse
wateren gedurende de Spaanse Burgeroorlog
In IBERIA nummer 59 van april 2002 heb ik reeds beschreven dat
Amerikaanse oorlogsschepen de gehele wateren rondom Spanje en zijn
eilanden in de gaten hielden om niet alleen vluchtelingen op te pikken,
maar om naast Spanje ook Italiaanse en Duitse schepen in de gaten te
houden.
Het Amerikaanse oorlogsschip Raleigh werd als vlaggenschip
aangewezen met als eskaderaanduiding 40 T en arriveerde op 27 sept.
1936 in Gibraltar.
Onderstaande enveloppe is afkomstig van de Raleigh en is verzonden
vanuit Gibraltar

◄ Raleigh
te Gibraltar

Hier ontmoette men de oorlogsschepen Kane, Hatfield en Cayuga.
Dit squadron verliet Gibraltar om naar Villefranche een havenplaats
tussen Nice en Monaco te varen en daar een basis in te richten voor alle
Amerikaanse schepen voor de komende , naar later blijkt 33 maanden.
Hier werden naast o.a Marseille en Corsica veel vluchtelingen vanuit
diverse Spaanse havenplaatsen heengebracht.
Op 28 april 1938 verliet admiraal Lackey het vlaggenschip Raleigh in
Villefranche om over te stappen op het oorlogsschip de Omaha
Om deze gebeurtenis vast te leggen is er een enveloppe verschenen
met afstempeling Villefranche, France en het stempel van het
vlaggenschip Raleigh met betreffende datum.
Tevens word vermeldt dat Admiraal Lackey op deze datum met zijn
persoonlijke admiraalsvlag overstapte op de Omaha.
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Raleigh te Villefranche ▼
Hiernaast
een
afbeelding van
een enveloppe
met
bovengenoemde
boodschap.
Helaas niet goed
te zien, maar op
het zegel is de
afstempeling
Villefranche
aanwezig.
Ook het eskaderaanduiding 40 T is op deze enveloppe aanwezig.
De schepen Claxton en Manley meerden aan in o.a Bilbao, Cadiz,
Malaga om vluchtelingen op te pikken en deze naar Gibraltar te brengen,
waarvandaan deze personen naar Frankrijk werden gebracht.
Konden de Amerikaanse oorlogsschepen zonder tegenstand hun gang
gaan ?
Hadden ze dan niets te vrezen van Spaanse gevechtseenheden ?
Alleen het schip de Kane werd gebombardeerd vlakbij Bilbao door niet
herkenbare vliegtuigen zonder noemenswaardige schade
Onderstaande enveloppe is afkomstig van de Kane vanuit Corsica, waar
hij op die datum vluchtelingen aan land bracht
◄Kane te Corsica
Na hevige protesten en
dreigementen aan zowel
de Spaanse republikeinse
als nationalistische zijde
om bij verdere aanvallen
op Amerikaanse schepen
niet
meer
een
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afwachtende houding aan te nemen, was voldoende om niet meer
aangevallen te worden.
Van alle Amerikaanse oorlogsschepen die gedurende de Spaanse
Burgeroorlog op missie waren rondom Spanje is goed bijgehouden wie,
waar en wanneer en onder wiens bevel deze schepen verbleven.
Enige enveloppen ( ik bezit er ongeveer een dertigtal ) van Amerikaanse
oorlogsschepen in Spaanse wateren zal ik hieronder tonen.

◄
Claxton

Het oorlogsschip Claxton opereerde in Spaanse wateren van 30 okt.
1937 tot begin nov. 1938
De Manley opereerde tussen Villefranche, Napels, Algerie en Tanger tot
okt. 1938, waarna zij koers zette naar Gibraltar.
Manley te
Gibraltar ►
Sommige
schepen
voerden in
hun
stempels
slogans.

De Oklahoma nam op 25 juli 1936 vluchtelingen vanuit Bilbao aan boord
en heeft dit in zijn stempel aangegeven.
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◄ Oklahoma “aiding
refugees
Bilbao,
Spain”

Op 22 augustus 1936 meerde de Oklahoma aan in Cadiz, vandaar de
slogan Cadiz Spain.

▲ Oklahoma te Cadiz
Er is behoorlijk veel beschreven over Amerikaanse oorlogsschepen in
Spaanse wateren en hun missie die ze ter vervullen hadden. Van Ron
Shelley heb ik veel gegevens gekregen over mijn enveloppen van
Amerikaanse oorlogsschepen.
In een van zijn artikelen over de Spaanse Burgeroorlog heeft hij een
uitvoerige lijst gepubliceerd met allerlei wetenswaardigheden over deze
oorlogsschepen.
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Tenslotte ; Er moet een briefomslag zijn afkomstig van de Raleigh met
de boodschap : Evacuatie Amerikaanse consul Madrid. Vluchtelingen en
consul aan boord van het schip. Barcelona 28 november 1936.
Gaat u zoeken in uw verzameling of u deze toevallig in uw bezit heeft.
Deze briefomslag is zeer gezocht en niet alleen door mij
Dit artikeltje geeft een beknopte weergave weer van een onderwerp met
betrekking tot de Spaanse Burgeroorlog. Mensen die meer willen weten
over dit onderwerp kunnen kontact met mij opnemen en ik zal proberen
ze zoveel mogelijk te helpen, zoals Ron Shelley mij heeft geholpen en
mij aangezet heeft om vooral veel te publiceren over de Spaanse
burgeroorlog en de passie over deze periode onder de aandacht te
brengen van vele verzamelaars.
Veel van de enveloppen in mijn bezit hebben als adres:
Lavina May Mingos
821 Hickory Street. Louis, Mo.
USA
Op de achterzijde komt regelmatig een stempel voor van Meyer
Tuchinsky uit Philadelphia Ik neem aan dat deze persoon een
postzegelhandelaar was die voor verzamelaars een abonnement had
genomen om zoveel mogelijk enveloppen met afstempeling van
Amerikaanse schepen te verkrijgen.
Naslagwerken:
C. Heineman, R. Shelley.
Nico Beek

DIVERSE BERICHTEN
De Benefietveiling van september jl.
Tijdens de laatste bijeenkomst is de benefietveiling gehouden waarvan
de opbrengst ten goede van de KSP is gekomen. De totale opbrengst
bedroeg 269 euro en dat is een mooie opsteker, alhoewel de meeste
kavels onder de begin-inzetprijs moesten worden verkocht. Vooral de
kavels m.b.t. olijven, worst, wijn, port en sherry liepen goed zodat dit in
ieder geval de volgende keer ook weer wordt opgenomen in het veilingprogramma als er weer een bijzondere veiling is. Maar we willen toch
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niet onvermeld laten dat 1 lid in het bijzonder wel opvallend veel drank
heeft opgekocht ……, een echte liefhebber dus.
Jammer genoeg is het top-kavel nummer 43 niet verkocht omdat het niet
de minimum opbrengst bereikte. Met de inzender (die 50% van de
opbrengst aan KSP wilde afstaan) werd afgesproken dat we dit in de
toekomst vaker gaan proberen met andere kavels, vooruitlopend op het
20 jarig bestaan van KSP in 2007 (zie bericht hierna). Maar we willen
hoe-dan-ook alle kopers en bieders hartelijk bedanken voor hun gaven
en natuurlijk alle inzenders van materiaal die dit mogelijk maakten.
De KSP domeinnaam op internet
Als u nog een idee heeft voor een verdere verbetering van de website
www.ksp-iberia.nl dan kunt u dit doorgeven aan Frits van Beekum.
Bestellingen van boeken en catalogi via KSP.
Een groot aantal leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
boeken en catalogi te bestellen via KSP. Medio oktober jl. is de
bestelling naar onze leverancier gegaan en wij wachten nu op
uitlevering; omdat er deze keer geen vakantie tussen komt in Spanje zou
de aflevering deze keer sneller moeten gaan dan de vorige keer; we
wachten het maar even af. Ook hiervan gaat een deel van de opbrengst
naar de kas van KSP; daarom danken wij een ieder die dit mogelijk heeft
gemaakt van harte. De afhandeling wordt door Hans Vinkenborg
gedaan; als de boeken vóór de bijeenkomst van 12 november a.s.
binnen komen zal hij ze meenemen voor overhandiging aan de
bestellers, ter voorkoming van porto.
Toezending veilinglijsten
Als u bij deze IBERIA geen veilingkavellijst heeft ontvangen, dan bent u
afgevoerd van die verzendlijst, om druk- en portokosten te besparen.
Iedereen die in de laatste 3 jaren op een KSP veiling heeft geboden en
alle nieuwe leden staan automatisch op de lijst. Was u afgevoerd en wilt
u alsnog op de lijst genoteerd worden laat dit dan s.v.p. even weten aan
Hans Vinkenborg of Frits van Beekum.
Annonces in Iberia en op de KSP website
Wilt u gratis adverteren ? U kunt uw annonces opgeven voor de rubriek
Vraag en Aanbod in Iberia aan Frits van Beekum of Hans Vinkenborg,
het kost u niets en (alleen) als u het wilt plaatsen wij uw advertentie ook
op de KSP website. Heeft u al een annonce lopen, Controleer dan of de
tekst nog goed is en geeft eventuele wijzigingen aan ons door. Wilt u ook
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worden opgenomen, geef dan uw bericht door aan Frits of Hans en het
wordt in orde gebracht. Wie weet waar het toe leidt ?
Interessante web-sites
Wij vestigen graag weer de aandacht op de volgende sites die
interessante informatie verschaffen aan de Spanje/Portugal verzamelaar.
Voor de Spanje verzamelaars verwijzen we graag naar www.fesofi.es,
de site van de Spaanse Bond waarop veel wetenswaardigheden zijn te
lezen. Verder zijn er 2 veilingsites die minder bekend zijn maar waar
regelmatig prima materiaal geveild wordt, soms wordt zelfs een hele
veiling gewijd aan Portugal of Spanje. Om te bieden moet u zich dan wel
eerst aanmelden, het zijn: www.philatino.com en www.philaton.com. Wij
hebben goede ervaringen met beide veilingen, de verkopers zijn diverse
handelaren met een goede reputatie, w.o. Antonio Torres die deze sites
o.a. gebruikt om de goedkopere stukken te verkopen. Aanbevolen.
Het dagelijks bestuur van KSP
Het driemanschap dat het dagelijks bestuur vormt van Iberia (Frits van
Beekum, Henk Veen en Hans Vinkenborg) vormt sinds deze zomer ook
het dagelijks bestuur van de Bondskeuringsdienst, de afdeling van de
NBFV die zich bezighoudt met keuringen van filatelistisch materiaal. Frits
en Hans waren daar al enige jaren bij betrokken, maar nu dus Henk ook.
Mede door onze goede kontakten met de Bond hebben wij hierdoor
toegang tot de leden van het Bondsbestuur en vele andere betrokkenen
en is een vruchtbare samenwerking
opgebouwd die mede tot voordeel
van
KSP
strekt.
Via
de
Bondspagina’s in het Maandblad
Filatelie houden wij u hiervan verder
op de hoogte.
Lezing door Hans Vinkenborg over
vervalsingen.
De bijeenkomst van 12 november zal
weer Spaans getint zijn en wij
hebben Hans Vinkenborg bereid
gevonden om op die bijeenkomst
een presentatie te houden van een
deel van de vervalste zegels van de
Spaanse Antillen (Cuba, Puerto
Rico). Hij beschikt over een grote
referentieverzameling van dit gebied
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en zijn verzameling omvat zowel postale als filatelistische vervalsingen.
Voor de gelegenheid worden in de zaal extra kaders geplaatst. De
nadruk in de presentatie zal liggen op de zegels van koningin Isabela II
en de vervalste zegels van koning Alfonso XII (de afbeelding toont de
echte zegel van koningin Isabela II uit 1857). De collectie is visueel zeer
aantrekkelijk omdat de meeste vervalsingen vergroot zijn gescand
waardoor de details goed zichtbaar worden. Hans heeft in de loop van
de afgelopen jaren een grote kennis van dit verzamelgebied opgebouwd,
zodat wij hoge verwachtingen hebben. Het belooft een zeer interessante
bijeenkomst te worden van materiaal dat voor de eerste keer in
Nederland wordt tentoongesteld. Wij rekenen op uw aanwezigheid !!
De eigen publicaties van KSP
Zoals gebruikelijk liggen bij iedere bijeenkomst bij Hans Vinkenborg de
eigen publicaties van KSP ter inzage en deze kunt u, voorzover ze nog
in voorraad zijn, ter plaatse kopen. Op de achterflap van deze IBERIA
staat een overzicht van de beschikbare uitgaven. Daaronder zijn
begrepen onze 'ster' uitgaven 'Echtheidskenmerken van de Postzegels
van Spanje 1850-1900' en 'De Reliëfzegels van Portugal'. Maar ook
boekjes met de beste (Spaanse of Portugese) artikelen uit IBERIA uit de
eerste 10 jaar van ons bestaan en diverse vergelijkingslijsten van
Catalogusnummers (van Spanje, Spaanse koloniën en ook van Portugal)
en boeken over fiscaalzegels en perfins van Portugal. Alle boeken zijn
ook per post leverbaar, dus als u niet op de bijeenkomst kunt komen
kunt u kontakt met ons opnemen.
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD).
Het is wellicht goed om nog eens de gereduceerde tarieven in
herinnering te roepen die gelden voor leden van KSP die zegels laten
keuren bij de BKD. Het speciale tarief geldt voor zegels van Nederland,
Spanje, Portugal maar ook voor zegels van een groot aantal andere
landen; neem hiervoor contact op met Frits, Henk of Hans. Een
deskundig team van keurmeesters en adviseurs buigt zich over uw
materiaal. Samengevat bedragen de tarieven:
• als de zegel echt blijkt te zijn, circa 2,5 % v.d. cat. waarde met een
min. van 10 euro per zegel/serie; een certificaat kost 6 euro extra.
• als de zegel vals blijkt te zijn, 5 euro per zegel (of iets minder voor de
2e en verdere zegel als het een grote serie is); ook hier is een
certificaat mogelijk van 6 euro per certificaat. Als de valse zegel
wordt afgestaan aan de BKD is de keuring gratis.
• naast de gemelde kosten komen nog portokosten; als er ook andere
kosten dreigen te ontstaan wordt eerst met u overlegt.
20

Aanvraagformulieren
zijn
te
downloaden
van
de
website
www.nbfv.nl/bkd.htm waarop u meer kunt lezen. Ook bij Frits van
Beekum of Hans Vinkenborg zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar. KSP
is in een bevoorrechte positie dat keuringen tegen dit gereduceerde
tarief mogelijk zijn. Dus twijfelt u al enige tijd aan een zegel of heeft u
onlangs iets twijfelachtigs gekocht op een veiling, meldt u dan spoedig !
De bestuursvergadering van 10 september 2005
In de afgelopen bestuursvergadering zijn weer een aantal initiatieven
gestart om het ledenaantal op peil te houden; voortaan wordt maandelijks achterin het Maandblad Filatelie met een kleine annonce
geadverteerd. Hopelijk leidt dit tot veel nieuwe leden. Om kosten te
besparen zullen we vaker in de kleine vergaderzaal bijeen komen.
Verder zal ook aan niet-leden van KSP de mogelijkheid worden geboden
om te bieden/kopen op KSP veilingen tegen een hogere commissie van
12 ½%. De veilinglijst is via Peter Moorer of via de website beschikbaar.
Over enige tijd worden de resultaten geëvalueerd.
Het 20-jarig bestaan van KSP in 2007
In 2007 bestaat KSP in haar huidige vorm 20 jaar. Dit feit willen wij niet
geruisloos laten voorbijgaan. In de afgelopen bestuursvergadering is al
uitgebreid hierover gesproken en over een plan dat Nico Beek hiervoor
op ons verzoek had gemaakt. Daarin bleken zoveel positieve elementen
te zitten dat er zich al een concept begint af te tekenen dat in de
komende maanden verder wordt uitgewerkt.
Naast dit plan heeft Frits contact gehad met het bestuur van de
Filateliebeurs om in Loosdrecht in januari 2008 een extra grote stand te
kunnen krijgen op een goede locatie waarin wij ons kunnen presenteren
met daarbij een aantal kaders om een kleine tentoonstelling te kunnen
houden. Ook dit wordt verder uitgewerkt.
Tenslotte zal er bij iedere volgende bijeenkomst tot ons jubileum steeds
één groot en belangrijk kavel worden opgenomen in de veiling waarvan
50% van de opbrengst ten goede zal komen aan KSP en zal dienen ter
financiering van de jubileumactiviteiten. We verwijzen naar het artikel
elders in dit blad. Als u ook iets wilt bijdragen aan ons jubileumplan of
ideeën heeft die de moeite waard lijken, aarzel dan niet om die aan ons
door te geven, we staan voor alles open ! U hoort in de toekomst in meer
detail van ons.
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Een bijzonder jubileum veilingkavel

Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

