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Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 12 mei 2007 zal een bijeenkomst 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.

11.00 - Opening; ingekomen stukken en bestuursmededelingen;
11.30 - Veiling;
12.15 - Lunch;
13.00 - Gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen, ruilen, etc.

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 Ring
Utrecht(zuid)/Jaarbeurs aanhouden (Let op! Situatie gewijzigd) Na de
brug over het Amsterdam-Rijnkanaal de afslag "Jaarbeurs" (afrit 17)
nemen. 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.
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.
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag

15 september 2007 te Utrecht
17 november 2007 te Utrecht (Spaanse 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.anjef.com of www.ctt.pt.
Uw tips en bijdragen zijn van harte welkom!

2007
16-22 april 2007
In Spanje wordt jaarlijks de EXFILNA tentoonstelling gehouden en de
EXFILNA 2007 wordt dit jaar gehouden in Palma de Mallorca in het
Centro Cultural la Misericordia. Het betreft een grote nationale tentoonstelling in alle klassen met een beperkt aantal lokale handelaren onder
auspiciën van FESOFI. Leuk om naartoe te gaan als u in Mallorca bent.
1 en 2 juni 2007
In de Veluwehal in Barneveld wordt de jaarlijkse HOLLANDFILA beurs
gehouden waar meer dan 100 handelaren en semi-handelaren aanwezig
zijn van 10 to 17.00 uur. Info: www.eindejaarsbeurs.nl
7 september 2007
Dagexcursie naar het Drukkerijmuseum in Meppel in het kader van het
20-jarig bestaan van KSP, zie het artikel elders in dit blad.
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15 september 2007
Bijeenkomst van KSP in Utrecht met lezingen door Hans Vinkenborg en
Frits van Beekum.
11-14 oktober 2007
In de Portugese plaats Barrosela wordt op deze data een nationale
jeugdtentoonstelling gehouden onder de naam Nacional Juvenil
Portuguesa (maar dan in het Portugees); de exacte locatie en
constellatie is ons nog onbekend.
17 november 2007
Themadag bijeenkomst van KSP in Utrecht met een keur van aktiviteiten
en presentaties, eten en drinken en gezelligheid, zie het artikel elders in
dit blad.

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 !!
Ik heb aardig wat reacties gekregen op de Vraagbaak van vorige keer.
Allereerst toonden wij die prachtige zegel van een postkoets op een stil
marktplein van 1 pta in blauw met als tekst Poliza de Turismo. Alhoewel
ik nog steeds niet meer weet over die zegel kan ik wel melden dat er een
serie van bestaat want inmiddels heb ik ook de 5 pts paars, 10 pts bruin
en de 250 pts rood, alle met dezelfde afbeelding. De laatste 2 zegels zijn
afgestempeld. Laat het ons even horen als u ook zo’n zegel heeft of
meer weet.
Verder was er de brief met de paarse stempel: “CORREOS, Espana,
Franqueo Pagado en Oficina” (porto betaald op het postkantoor).
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Van meerdere zijden werd mij verteld dat sommige postkantoren
inderdaad dit stempel gebruiken in plaats van postzegels. Van Jesus
Pizarro kreeg ik op de vorige bijeenkomst soortgelijke enveloppen met
hetzelfde stempel te zien waaronder een aantal waar nu ineens toch ook
een zegel of automaatstrook was geplakt en dat is helemaal
merkwaardig. Blijkbaar werd dit stempel dus ook gewoon voor
vernietiging gebruikt. We moeten afwachten wat we nog meer te weten
komen over dit stempel.
Van Willem Roemer ontving ik 2 zegels die hij al zijn hele leven in zijn
album heeft zitten en die ik hierbij afbeeld. Beide zegels zijn zwart-wit,
verder geen kleur. De eerste zegel toont het Spaanse wapen en de 5
olympische ringen met de letters: ‘D.N.D.’ en de waarde 1 pta en
onderaan de tekst ‘sin valor postal’ (zonder frankeerwaarde). De zegel
heeft een kartelrand in plaats van tandjes als perforatie en is
ongestempeld. Het is niet duidelijk uit welk jaar deze zegel komt maar
dat moet dus in ieder geval meer dan 40 jaar geleden geweest zijn.
Een korte zoektocht op het internet bracht al snel meer helderheid. DND
is de afkorting voor Delegación Nacional de Deportes en is in 1941
opgericht als opvolger van de nationale Spaanse sportbond en was
nauw verweven met de rechtse Franco dictatuur en vooral actief tussen
1949 en 1956 toen het van naam veranderde. Het was opgericht nadat
Spanje vruchteloos aangeboden had de Olympische Spelen te
organiseren in de jaren 1924, 1936 en 1940. Zoals bekend heeft Spanje
pas in 1992 in Barcelona de spelen mogen organiseren, ruim nadat de
democratie was hersteld. En recentelijk hebben Sevilla en Madrid
meerdere keren aangeboden om de zomerspelen in de komende jaren
te organiseren, tot zover zonder resultaat. We mogen dus aannemen dat
deze
zegel
komt uit de
eind veertiger
jaren en het is
waarschijnlijk
dat
hij
gebruikt is als
bijplakzegel
om
de
organisatie te
financieren
die poogde de
Olympische Spelen in die tijd naar Spanje te halen.
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De andere zegel geeft ook diverse aanknopingspunten en is ook van 1
pta. Hij is zoals te lezen valt uitgegeven in de Spaanse stad Zamora en
heeft als tekst ‘Colegio Provincial de Veterinarios’, ofwel Provinciaal
college van dierenartsen. De zegel toont enige schapen in een
landschap met iets dat lijkt op de ondergaande zon. Blijkbaar probeerde
ook dit college geld in te zamelen d.m.v. bijplakzegels. De tandingmaat
bedraagt 10¾ x 11½ en de zegel is met horizontale strepen
afgestempeld. Ook hierop ontbreekt de naam van de drukkerij.
Op het internet bleek dit college nog steeds te bestaan en het is
aangesloten bij de overkoepelende bond Colegio Oficial de Veterinarios
van de autonome deelstaat Castilla y Leon. Maar het blijft onduidelijk
waarom het opleidingsinstituut geld inzamelde, u mag het zeggen!
En dan heb ik tenslotte nog een
piepklein zegeltje met de intrigerende
tekst ‘Cupòn el Mejor’ en bovenaan de
letters C en P. En dat is dan ook
meteen alles wat we weten. De
afbeelding is 15 x 18 ¼ mm. en toont
een geharnaste ridder met zwaard te
paard, wellicht El Cid. De zegel is lila
en heeft geen tanden maar een
rafelige scheurrandperforatie en geen
naam van een drukkerij of wat dan
ook. Als ik een gok mag wagen zou ik
zeggen dat het een spaarzegel van een supermarkt is of zoiets, met de
bedoeling om de spaarkaart ermee vol te plakken en korting te krijgen of
geld. Maar dat is alleen afgeleid van de associatie die ik krijg bij het
woord coupon. Op internet kan ik niets vinden. Misschien kent iemand
deze zegel, als u er meer over weet aarzel dan niet het mij te vertellen.
Als laatste is een zegel (25 Reis “Carlos” 1899)
afgebeeld in verband met een (kopstaande)
dubbelringsstempel waarin - met romeinse
cijfers - “VII” staat. Wie kan over dit stempel
iets vertellen.
Hebt u achterin uw album ook zegels die u niet
thuis kunt brengen? Stuur mij een goede scan
of de zegels om er een afdruk van te maken en
wij gaan voor u aan de slag!
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de god van de handel en de winst. Deze eerste serie is heden ten dage
zeer schaars en staat dus ook hoog genoteerd.
In Spanje werd pas op 15 februari 1856 een Koninklijk decreet uitgevaardigd waarvan het artikel 5 verordende dat vanaf 1 juli aanstaande speciale stempels/zegels in omloop zouden komen voor de frankering van
periodieken, hoofdzakelijk kranten. Deze hadden een waarde van 30
reales per ‘arroba’ papier (1 arroba = 25 pond gewicht). Een periodiek
die conform dit decreet was gefrankeerd mocht zonder verdere betaling
gebruik maken van alle diensten die de posterijen aanboden. Periodieken die niet overeenkomstig waren gefrankeerd werden geweigerd.
In artikel 8 werd verder bepaald dat de stempels/zegels in omloop gebracht zouden worden in Madrid en in alle hoofdsteden van de provincies en wel bij de administratie van de lokale vestiging van het Ministerie
van Handel; daar diende de papieren getoond te worden en daar werd
voor de frankering van de periodieken betaald en werden ze afgestempeld. De stempel waarmee de periodieken werden gefrankeerd toonden
een tarief van een halvo ‘duro’ en lieten in het midden het wapen van
Spanje zien en droegen de tekst: Timbre 30 RS ARRba .
In artikel 9 van dit decreet werd bepaald dat de stempel in een hoek
geplaatst moet worden, op een duidelijk zichtbare plaats, bij voorkeur
rechtsboven. Voor de kranten die in Madrid werden afgestempeld moest
een stempel gebruikt worden die MADRID als tekst meekreeg. Bij de
ingebruikname van deze stempels in de andere provinciehoofdsteden en
plaatsen werd geen plaatsnaam gestempeld.

In de jaren die volgden werden soortgelijke stempels gebruikt. De teksten werden aangepast aan de veranderende tarieven en aan de
introductie van het decimale stelsel en door de aanpassingen in het
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wapen van de regering na het uitroepen van de Republiek en het
afzetten van Koningin Isabela II. En zo werden deze stempels gebruikt
tot in 1879 toen ze definitief werden vervangen door postzegels.
De aanpassing aan het decimale stelsel noodzaakte een aanpassing van
de posttarieven. In het Decreet van 15 mei 1867 werd bepaald: “de
periodieken die bestaan uit alleen drukwerk zonder handgeschreven
toevoegingen behalve in het adres en die gepresenteerd worden door
z’n drukker/producent of eigenaar betalen ongeacht het gewicht een
tarief van 10 Milésimas de escudo” (= 2 ½ Céntimos), binnen de stadsgrenzen (en iets meer daarbuiten). Dit tarief werd op 1 juli 1867 van
kracht. Per die datum kwam een bruine postzegel uit van 10 Milésimas
de escudo; van deze zegel bestaan verschillende kleurnuances. Maar
per 1 november 1867 werd het periodiekentarief gehalveerd waardoor
het nodig werd een zegel uit te geven van 5 Milésimas de escudo. Deze
zegel had een soortgelijke afbeelding als de eerdere zegel maar was in
het groen, ook met verschillende kleurnuances. Van deze zegels heb ik
hierbij een afbeelding opgenomen. Ze staan in de Edifil catalogus onder
de nummers 94 en 93. Ze hebben kamtanding 14 en in de gespecialiseerde catalogus staat nog vermeld dat van de 10 Mil. zegel ook têtebêche paren bekend zijn. Maar een verder onderzoek in de literatuur
(Tort Nicolau) leert dat ook van de 5 Mil. zegel een tête-bêche paar
bestaat. Het 10 Mil. paar heeft een zeer hoge cataloguswaarde en het 5
Mil. paar heeft zelfs niet eens een catalogusnotering. Hieronder heb ik
van beide zeldzame paren een afbeelding opgenomen.

Zoals met bijna alle klassieke zegels van Spanje het geval was zijn ook
deze 2 zegels vervalst. Daarom heb ik deze zegels hierboven vergroot
opgenomen zodat u de echtheidskenmerken van de graveur goed kunt
zien. Bij de 10 Mil. zegel heeft de graveur onder de O van FRANQUEO
een gekleurde punt opgenomen, dit is dus geen fout. Bij de 5 Mil. zegel
ziet u een kleine breuk links onderin de vertikale lijn van de 5; ook die is
dus bewust aangebracht.
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Overigens werd in een Koninklijk Decreet van 20 augustus 1868 bepaald
dat deze zegels ook gebruikt mochten worden voor algemene frankering,
dus bijvoorbeeld op brieven, ondanks hun tekst ‘Franqueo Impresos’ wat

staat voor frankering voor drukwerk. Hierbij ziet u een afbeelding van
een wikkel van het tijdschrift Minera dat naar een abonnee is gestuurd.
Hij is gefrankeerd met een strip van drie zegels van 5 Mil. de escudo
voor drukwerk zoals uitgegeven in 1867 en geldig van 1 november van
dat jaar tot 31 december 1869. Deze strip is afgestempeld met stempel 1
van Madrid van het type ‘parilla con cifra’ ( parilla met cijfer).
Maar er kwamen nieuwe emissies. Omdat per 1 oktober 1872 een nieuw
monetair stelsel ingevoerd
werd moesten de zegels
weer worden aangepast.
De Escudo verdween, de
peseta deed zijn intrede.
Er werd een postzegel van
2 Céntimos de peseta
uitgegeven in de kleur grijs
en nog een van 5 Céntimos de peseta in de kleur
groen. Ook hiervan bestaan kleurnuances. In de
Edifil catalogus hebben ze de nummers 116 en 117. Alle genoemde
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zegels waren gegraveerd door Eugenio Juliá y
Jover en in kleur gedrukt op wit papier en
kregen een kamtanding 14. Deze twee zegels
zijn eveneens hierbij afgebeeld. Bij de 2
Céntimos de peseta zegel moet nog opgemerkt
worden dat deze ook in de kleur violet
voorkomt. Deze violette zegel komt vrij vaak
voor zodat deze ook voor u en mij redelijk
eenvoudig verkrijgbaar is. Ook deze violette
zegel is hierbij afgebeeld.
De 2 Céntimos zegel is vervalst en de echte zegel is vrij gemakkelijk te
herkennen omdat ook hier weer door de graveur een echtheidskenmerk
is aangebracht. Het rechteruiteinde van de 2 wordt gevormd door een
rechtopstaand deel waarvan de bovenzijde open is, m.a.w. de dikke
lijnen rondom het getal raken elkaar daar dus niet. Van de zegel van 5
Céntimos de peseta zijn tot dusverre geen vervalsingen bekend, maar dit
kan ook het gevolg zijn van het feit dat van deze zegel geen
echtheidskenmerken bekend zijn !
Voorlopig kwam hiermee in Spanje een einde aan zegels die expliciet
vermeldden dat ze voor drukwerk bestemd waren en vanaf dit moment
gebruikte men dan ook algemene zegels om het lagere drukwerktarief te
voldoen. Dit verklaart onder andere waarom vanaf dat moment 3 maal
postzegels werden uitgegeven met een zeer lage nominale waarde,
steeds een zegel met een kroontje in een blokje van 4 zegels, dit gebeurde o.a. in 1872 (Corona Real, regering Amadeo I, in blauw) en in
1873 (Corona Mural, Republiek, in groen) en in 1876 (Corona Real,
Koninkrijk Alfonso XII, in groen). Over deze zegels zal ik u in de toekomst nader berichten.
Een ander feit dat onderwerp van een toekomstig artikel zal zijn is het
pre-filatelistische gebruik van stempels met een grote letter A. Deze A is
de postale afkorting van het Spaanse woord ABONO en dient niet verward te worden met het Nederlandse woord abonnement. De stempel A
bestaat in vele kleuren en in vele verschijningsvormen, bijna per elke
grote stad een ander type. Ook in de koloniën komt deze stempel A voor
op brieven en stukken. Het heeft echter niets te maken met drukwerk en
deze A werd alleen gebruikt op post van de rechtbanken en andere
juridische authoriteiten.
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Tenslotte rest mij nog u te vermelden dat ook in de koloniën bijzondere
privileges golden voor drukwerk, alhoewel hier geen Koninklijke
Decreten van bekend zijn. Wel zijn er uiterlijke verschijningsvormen. In
Puerto Rico hebben nooit postzegels bestaan die expliciet vermeldden
dat ze bestemd waren voor de verzending
van drukwerk. Maar daar was wel een
bijzonder stempel in gebruik waarvan hierbij een afbeelding is geplaatst. De stempel
bestaat uit de twee woorden PERIODICOS
FRANCO die in twee lijnen boven elkaar
geplaatst zijn. Dit stempel werd gebruikt om gewone frankeerzegels te
stempelen want drukwerk werd met gewone zegels gefrankeerd in
Puerto Rico. Ik heb hieronder een willekeurige selectie gemaakt van
zegels die met dit stempel zijn vernietigd.

De zegels tonen dat deze stempel werd gebruikt op alle emissies van
rond 1882 tot het moment van overdracht aan de USA in 1898. Hij komt
voor op de emissies van Koning Alfonso XII alsmede op de 2 langjarige
emissies van Koning Alfonso
XIII.

In Cuba werd wel al veel eerder
gebruik gemaakt van een stempel om postzegels te vernietigen die
gebruikt werden voor de frankering van drukwerk. Dit stempel komt al
voor op de eerste emissie van Cuba. Ik toon hiervan allereerst enkele
willekeurige afbeeldingen.
Het stempel wordt gevormd door een reeks van 8 parallele strepen die
aan beide einden worden afgesloten met een dwarsstreep. Omdat het
14

stempel erg lang is ziet u hier maar een deel van dit stempel. De zegels
komen uit de emissie van 1857 van Cuba en dit stempel werd nooit
gebruikt in Puerto Rico. Omdat deze zegels wel ook in Puerto Rico
gebruikt werden zijn de getoonde zegels dus alleen op grond van dit stempel toe te schrijven aan Cuba.
Bij dit blok van vier zegels kun je zien dat
de reeks strepen weliswaar op zeker
moment worden afgesloten met een
dwarsstreep, maar direct daarna, in het
verlengde van de eerste set strepen staat
een tweede set strepen. Ik heb nooit een
afbeelding gezien van een stuk of veldeel
waaruit op te maken is hoe lang de totale
stempel wel is en in de literatuur wordt hier
niet over gerept. Deze stempel werd niet
veel langer gebruikt, want op latere zegels
die vanaf 1882 verschenen en die speciaal
bestemd zijn voor de frankering van
drukwerk komt dit stempel niet meer voor.
De speciale drukwerkzegels werden in Cuba met gewone stempels
vernietigd, net als de normale post. Van deze speciale zegels toon ik
hierbij enkele voorbeelden. Ze zijn herkenbaar aan de woorden CUBA
IMPRESOS (‘drukwerk’) en komen voor in alle emissies vanaf 1882 waar
ze de eerste vijf zegels van elke emissie vormen.

Dus zowel in de emissies van Koning Alfonso XII als in die van Koning
Alfonso XIII. Uitzondering is de laatste emissie van 1898 waar geen
speciale drukwerkzegels in voorkomen. Het is en blijft een opmerkelijk
feit dat in Puerto Rico geen aparte zegels bestonden maar wel een
bijzondere stempel terwijl in Cuba precies het omgekeerde het geval
was: wel aparte zegels maar geen bijzonder stempel.
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Omdat in deze laatste jaren van het Spaanse bestuur in Cuba geen
herkenbare aparte drukwerkstempels meer voorkomen bestaan alle
denkbare combinaties van Cubaanse stempels met deze
drukwerkzegels.
bronvermelding (naast catalogi en eigen onderzoek):
• artikel van FESOFI uit 1978 inz. de Spaanse drukwerkzegels;
• Guia del Collectionista de Sellos de Correos de Espana, 1950, dr. Tort Nicolau;
• diverse naslagwerken inz. Puerto Rico en Cuba van Garcia Lomas, Preston and
Sanborn en FESOFI.

Hans Vinkenborg

HET 20-JARIG JUBILEUM VAN KSP
Dit jaar bestaat KSP in haar huidige vorm 20 jaar. Het bestuur heeft een
jubileumcommissie benoemd en die heeft een feestplan opgesteld dat
hieronder wordt vermeld. Wij hopen dat zoveel mogelijk leden zullen
deelnemen aan de excursie en naar onze bijeenkomsten komen, alle
jubileum activiteiten vinden plaats in de tweede helft van dit jaar. Het
plan bevat globaal de volgende punten (precieze details volgen in de
volgende IBERIA die u in augustus ontvangt):
Excursie op vrijdag 7 september
Op vrijdag 7 september (reserveer die datum vast!) organiseren wij een
dagexcursie naar Meppel. In de ochtend bezoeken we eerst Nederlands
grootste drukkerijmuseum, het Grafisch Museum Drenthe, waar we uitleg
krijgen over allerlei druktechnieken en wetenswaardigheden. Hier kunt u
kennis nemen van een drukkerij anno 1714, de papierschepperij en de
fotozetterij en verder van de letterzetterij, de drukkerij en de steendrukkerij. Er vinden demonstraties plaats van papierscheppen, letterzetten, steendrukken, boekdrukken en boekbinden en er is veel te zien
en bijna alle machines zijn nog vrijwel dagelijks in gebruik. Na de
rondgang volgt een Drentse koffietafel en gelegenheid voor een korte
rondwandeling door historisch Meppel. In de middag plannen wij een
boottocht over het merengebied in de kop van Overijssel. Misschien
besluiten we de dag met een gezamenlijk diner, maar dat hangt af van
de belangstelling en dat beslissen we ter plaatse.
Voor deze dag inclusief het museum, de koffietafel en de boottocht wordt
een kleine eigen bijdrage gevraagd van rond de € 7,50, de rest betaalt
KSP voor u. Een eventueel diner wordt apart bezien maar ook daarvan
zal KSP het merendeel betalen. In het augustus nummer van KSP
volgen preciese details.
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De september bijeenkomst op zaterdag 15 september
In de september bijeenkomst in Utrecht zullen 2 lezingen/presentaties
worden gegeven aan de hand van zegels, één van Spanje en één van
Portugal.
De lezing van Spanje wordt gegeven door Hans Vinkenborg en heeft als
onderwerp: “de eerste Carlistenzegel en haar vervalsingen, hoe kun je
ze herkennen?” In de catalogus kunt u deze zegel vinden onder nummer
156. Hans zal uit eigen verzameling een groot aantal typen vervalsingen
presenteren en hun kenmerken en de geschiedenis toelichten.
De tweede presentatie wordt gegeven door Frits van Beekum en heeft
natuurlijk een Portugese insteek. Alhoewel het nog niet zeker is zal het
onderwerp waarschijnlijk te maken hebben met de Rode Kruis zegels
van Portugal. Ook hier worden uit eigen verzameling voorbeelden getoond en Frits zal een toelichting geven op het getoonde. Wij rekenen op
uw aanwezigheid.
Feestdag op zaterdag 17 november in Utrecht
Op onze jaarlijkse themadag vinden heel veel activiteiten plaats, het is
zowel een ‘Spanje’ als een ‘Portugal’ dag en we verwachten zelfs weer
belangstelling van onze collega Portugal-verzamelaars uit Engeland. Wij
volstaan hier met een samenvatting van de punten:
• een aantal leden zullen iets uit hun verzameling laten zien d.m.v. een
presentatie met toelichting; u hoort nog wie wat gaat laten zien;
• er is de gewone ‘november-veiling’;
• de lunch wordt u aangeboden door KSP (koffie, thee, soep, broodjes
en extra’s);
• er worden 2 dia presentaties gepland die gerelateerd zijn aan ons
verzamelgebied;
• er komt een verloting van een grote hoeveelheid kleine kavels met
zegels van Spanje en Portugal waarbij de 1e, 2e en 3e prijswinnaars
de eerste keuze krijgen en meerdere kavels kunnen kiezen (maar
niemand gaat met lege handen naar huis);
• we willen verder alle bezoekers een blijvende herinnering aanbieden.
In de middag staan er zoals altijd op een themadag een aantal Spaanse
en Portugese hapjes/tapas en drankjes (met en zonder alcohol) klaar die
u zoals gebruikelijk door KSP worden aangeboden.
Wij vragen u om deze data vast in uw agenda te noteren en wij hopen
dat u bij zoveel mogelijk activiteiten zult meedoen of aanwezig kunt zijn.
De jubileumcommissie.
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EEN BEZOEK AAN DE PPS IN FARO (P)
Om de vijf jaar houdt onze Engelse zuster-vereniging, de Portuguese
Philatelic Society (PPS), haar jaarvergadering in Portugal en men vierde
tevens haar 40-jarig bestaan. Alles vond plaats in het weekend van
24/25 maart in hotel Eva te Faro (Algarve).
Ondergetekende probeert de
laatste jaren aanwezig te zijn
bij de jaarvergaderingen van
de PPS, mede omdat de PPS
- naar zijn mening - de
belangrijkste vereniging is
inzake de Portugese filatelie.
Dit jaar gingen ook Wietze
Hoogeveen en Henk Veen
naar de “AGM” toe. Ieder
afzonderlijk, maar we hadden
met ze allen in hotel Eva
afgesproken.
Vrijdagavond gingen alle
leden van de vereniging uit
eten in een typisch Portugees
restaurant, dat op loopafstand was van het hotel.
◄ Dave Davies (l)
en Henk Veen
De volgende dag
was
de
jaarvergadering in het
hotel. De ledenvergadering werd
door ongeveer 50
leden bezocht. De
meesten kwamen
uit GB, maar ook
uit (Noord)Amerika,
Portugal Nederland
en één lid kwam zelfs uit India.
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Hieronder een overzichtsfoto van de vergadering met onder anderen:
Isabel Vieira (de enige vrouw op de foto), Alun Southwood (2e van
rechts), en geheel achterin rechts Henk Veen en Wietze Hoogeveen.

Tijdens de ledenvergadering is een nieuwe voorzitter gekozen, namelijk
Roger Lawson (zie foto volgende pagina). Ondergetekende heeft de
PPS nog (“hollend”) bijgestaan tijdens de veiling.
Verder werd op die dag verschillende displays getoond met zeer goed en
interessant materiaal. Onder andere de eerste emissie van Angola (op
brief!). Op de volgende pagina ziet men John Dahl zijn verhaal doen bij
“zijn” display. Al het materiaal is van zeer hoog gehalte, maar gelukkig
doet “Iberia” ook mee. Op zondag(ochtend) werden nog enkele displays
getoond in het huisje van de nieuw gekozen voorzitter en
ondergetekende heeft een lezing gehouden over de “Italiaanse
vervalsingen”, die onlangs in IBERIA 76 en 77 zijn gepubliceerd.
De bijeenkomsten van de PPS zijn de moeite waard en ondergetekende
kan de Portugese verzamelaar aanraden om lid te worden van de PPS.
Via “onze” website is een link naar de website van de PPS, waar alle
informatie staat.
Frits van Beekum
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▲John Dahl
◄ De komende voorzitter, Roger
Lawson, en de gaande voorzitster,
Leslye Dunkley.

DIVERSE BERICHTEN
Wij zoeken een nieuwe kascommissaris
Sinds enige jaren worden de stukken van de penningmeester
gecontroleerd door een kascommissie die bestaat uit de heren Rinus
Hagenaars en Nico Beek. Maar Nico Beek is sinds dit jaar coördinator
van de veilingen en kan daardoor niet ook als kas commissie lid
optreden. Daarom zoeken wij voor 2008 en verder een ander extra
kascommissie lid die 1x per jaar de kasstukken wil controleren. Dit kan
bij u thuis gebeuren en kost niet veel tijd. Wie enig boekhoudkundig
inzicht heeft en wie zich wil aanmelden kan zich wenden tot Frits van
Beekum of Hans Vinkenborg.
20

De eigen publicaties van KSP
Zoals gebruikelijk liggen bij iedere bijeenkomst 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. Alle boeken zijn ook per post leverbaar,
dus als u niet op de bijeenkomst kunt komen kunt u contact opnemen
met Hans Vinkenborg.
Been gebroken of door de stoel gezakt ?
Heeft u een been gebroken? Ga naar de eerste hulp. Bent u door uw
stoel gezakt? Ga terug naar de winkel. Heeft u iets meegemaakt op
filatelistisch gebied? Zet het op papier en stuur het ons toe! Alle verhalen
zijn welkom, ook gebeurtenissen en artikelen van onze leden worden
met graagte tegemoet gezien. Reageer op rubrieken, annonces etc. en
doe mee aan de activiteiten die uw vereniging voor u organiseert! Wij
doen het voor U!
Interessante websites
Vanaf 1 mei aanstaande zal de website van de Bondsbibliotheek in
Baarn een online catalogus aanbieden waarin u de boekencollectie en
vele artikelen uit hun bestand kunt opzoeken, voor verdere raadpleging
en studie. U kunt zoeken op auteur, op onderwerp of over een bepaald
land. U bereikt de catalogus door te klikken op de knop ‘Catalogus’ op
hun site www.nbfv.nl/bieb.htm . Nog even wachten dus !
Deze keer heb ik nog 2 adressen van boekhandels gespecialiseerd in
scheepvaart en filatelie, één in Australië en één in Engeland. De zaak in
Australië is helemaal gespecialiseerd in nautische boeken waaronder
flink wat die direct te maken hebben met scheepspost, hun catalogus telt
meer dan 900 titels. Ze zijn te vinden op www.maritimbooks.com.au
Stuur ze een mailtje als u iets bijzonders zoekt, de zaak wordt geleid
door een vriendelijk echtpaar. Ze hebben ook verschillende boeken over
de Nederlandse en Portugese scheepsvaart/filatelie.
De zaak in Engeland is te vinden op www.pennymead.co.uk en is een
meer algemene boekhandel maar met een speciale afdeling filatelie en
scheepvaart. Deze is wat duurder, wellicht door het algemene prijspeil in
Engeland, maar ze leveren wel goede spullen. Een bezoekje waard.
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD).
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen gereduceerde tarieven zegels kunt laten keuren voor prijzen vanaf 5 euro per
zegel, zie IBERIA nr. 73. Maak hier gebruik van als u twijfelt aan de
echtheid van uw zegel ! Voor de prijs hoeft u het niet te laten ! Wie weet
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is uw zegel vals en blijkt het een orginele Fournier of Sperati vervalsing
te zijn ! Informatie: Frits van Beekum of Hans Vinkenborg.
De KSP website 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. Hij
zorgt er ook iedere keer voor dat u de veilinglijst ruim voordat u een
papieren lijst krijgt op de website kunt vinden. Wanneer heeft u voor het
laatst onze website bezocht ? Zet hem bij uw favorieten en mail ons uw
op- en aanmerkingen.
Rondzendverkeer via de heer Persoon
Zoals bekend verzorgt dhr. Persoon voor de leden die zich hebben opgegeven een uitstekende rondzenddienst van zegels van Spanje, Portugal
en koloniën. Wij bevelen u aan hier gebruik van te maken, in de binnenomslag kunt u de adresgegevens terugvinden. Aarzel niet, meldt u aan !!
Gratis annonces voor leden
Als u iets zoekt of wilt aanbieden kunt u dit gratis doen d.m.v. plaatsing
van een annonce, zie de rubriek. Als u al een annonce heeft lopen, kijk
dan svp na of deze nog up-to-date is. Wilt u verder eens uw verzameling
nakijken om te zien of u een van de adverterende leden kunt helpen,
alvast bedankt voor uw reactie !
Toezending veilingkavellijst / Zomerveiling 2007
Ook dit jaar wordt er weer een Zomerveiling georganiseerd. Iedereen die
bij dit Iberia blad de gewone veilinglijst heeft ontvangen zal ook de
Zomerveilinglijst in juni gaan ontvangen. Als u niets ontving en toch de
lijst wilt hebben moet u zich bij het bestuur melden en wordt u alsnog op
de verzendlijst geplaatst voor veilinglijsten. Omdat onze ervaring met de
toezending van een digitale Zomerveilinglijst vorig jaar teleurstellend was
krijgt iedereen die nu op de verzendlijst staat dit jaar weer een papieren
versie.
e.mail adressen van leden
Henk Veen, onze secretaris, verzamelt nog steeds e.mail adressen van
leden. Van een groot aantal leden is al een e.mail adres bekend. Als u al
eens een bericht van ons per e.mail hebt ontvangen hoeft u niets te
doen. Maar als u uw e.mail adres onlangs gewijzigd heeft of als u denkt
dat uw adres bij ons nog niet op de ledenlijst staat, dan verzoeken wij u
om Henk even een berichtje te sturen op ksp-iberia@planet.nl. Bedankt !
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