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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 15 september 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. 11.00 - Opening; ingekomen stukken en bestuursmededelingen;  
2.    11.30 - Lezingen (zie pagina 7)*  
3.  11.30 - Veiling; 
4. 12.15 - Lunch; 
5. 13.00 - Gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen, ruilen, etc.  
 
*  Hans Vinkenborg geeft een lezing over de 1e Carlisten-zegel en 
 Frits van Beekum geeft een lezing over de vervalsingen van de  
 Rode Kruiszegels 1927 - 1936. 
 
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.  
 
Let op !! tijdens de september-bijeenkomst vindt geen veiling plaats.  
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 17 november 2007 te Utrecht, viering 20-jarig bestaan 

van onze vereniging: Spaanse en 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 misschien iets vinden op de site van de CTT:  
www.ctt.pt.  

 
Uw tips en bijdragen zijn van harte welkom! 

 
 
 

2007 
 
3 tot 9 september 2007 
Namens Castilla y León wordt de grote nationale filatelistische beurs en 
tentoonstelling ‘EXCLEFIL 07’ gehouden in de plaats Ponferrada (León) 
in het Castillo de Ponferrada. Het thema is ‘Las Edades del Hombre’ en 
dit heeft een religieuze band. Er wordt een speciaal stempel gebruikt op 
de dag van de opening.  
 
7 september 2007 
KSP excursie naar het Drukkerijmuseum in Meppel in het kader van het 
20-jarig bestaan van KSP met diner, zie het artikel elders in dit blad. 
 
15 september 2007 
Bijeenkomst van KSP in Utrecht met lezingen door Hans Vinkenborg en 
Frits van Beekum. 



 3

29 en 30 september 2007 
In Antwerpen wordt weer de grote AntwerpFila beurs gehouden, de 
internationale postzegel en muntenbeurs en de grootste dit jaar in 
België. Adres: Antwerp Expo/Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191, 
2020 Antwerpen, aan de ringweg. Zeker de moeite waard. Verdere info 
op www.fnip.be. 
 
11-14 oktober 2007 
In de Portugese plaats Viana do Castelo/Barroselas wordt op deze data 
de ‘VIII Exposição Nacional de Filatelia Juvenil’ gehouden, een nationale 
tentoonstelling gericht op jeugdfilatelie onder de naam ‘JUVEX 2007’. Er 
wordt samengewerkt met Frankrijk en Spanje, dus het is toch ook 
internationaal georiënteerd en zijn juryleden uit deze landen. 
 
17 november 2007 
Themadag bijeenkomst van KSP in Utrecht met een keur van aktiviteiten 
en presentaties, eten en drinken en gezelligheid, zie het artikel in de 
vorige en volgende Iberia. 
 
Grote internationale shows 
Praag 14-16 september 2007 “Sberatel”; 
Wenen 18-21 september 2007 “Wipa” verwacht 70.000 bezoekers in het 
Austria Center; 
Leipzig 28-30 september 2007 “Lipsia 2007”, filatelistische literatuur;  
Keulen 20-22 september 2007 “Philatelia und Münz Expo” in de Kölner 
Messe; 
Budapest 27-30 september 2007 “Hunfila 2007” in het House of the 
foundation of Hungarian Culture. 
 

2008 
 

25 t/m 27 april 2008 
De Portugese vereniging in Stuttgart, Duitsland organiseert voor de 10e 
keer een Duits-Portugese tentoonstelling in samenwerking met enkele 
andere Duitse en Portugese lokale verenigingen. Dit vindt plaats in de 
Schwabenlandhalle in Fellbach bij Stuttgart. 
 
25 april – 3 mei 2008 
In Oviedo in Asturias wordt de jaarlijks exfilna beurs en tentoonstelling 
georganiseerd onder de naam ‘EXFILNA 2008’. Deze jaarlijkse 
tentoonstelling vindt steeds in een andere stad plaats en wordt altijd 
opgeleukt door de uitgifte van het jaarlijkse Exfilna-blokje. 
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14 tot 22 juni 2008 
Frankrijk’s jaarlijkse grootste beurs heeft altijd meer dan 100.000 
bezoekers en heeft als naam gekregen ‘Salon de Timbre et de l’escrit’. 
Deze vindt plaats in de Pinède hal in het Parc Floral in Parijs. Metro: 
Chateau de Vincennes. Niet in het bijzonder op Spanje/Portugal gericht, 
maar er komen heel veel internationale handelaren. 
 
14 juni tot 14 september 2008 
De internationale expo ‘ZARAGOZA 2008’ duurt 93 dagen (!) en wordt 
gehouden in het Meandro de 
Ranillas aan de westkant van het 
Park langs de Ebro. Het thema is 
Water en Watermanagement en 
in de paviljoens vinden 3.400 
gebeurtenissen plaats, w.o. 
presentaties en optredens die te 
maken hebben met water en 
filatelie. De officiële mascote 
‘Fluvi’ en het logo van de expo is 
al afgebeeld op een postzegel 
die op 5 juli jl. is uitgegeven en waarvan u hierbij een afbeelding aantreft.  
Dit kan wel eens een groots festijn gaan worden ! 
 
1 tot 10 oktober 2010 
Grote internationale FIP Wereldtentoonstelling met beurs en met 3.000 
kaders in Lissabon in het Paviljoen van de ‘International Fair of Lisbon’ in 
het Parque das Nações onder de naam “Portugal 2010”. Gewijd aan de 
herdenking van de oprichting van de 1e Republiek op 5 oktober 1910.  
 

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 !! 
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Ik ben blij om te kunnen zeggen dat we af en toe ook wel eens een 
raadsel kunnen oplossen. In IBERIA nr. 78 toonde ik u een prachtige 
zegel met een afbeelding van een postkoets op een verlaten dorpsplein 
en de tekst: “Poliza de Turismo”. Ik veronderstelde toen dat dit wellicht 
iets te maken had met toeristenbelasting of verzekering. In IBERIA nr. 79 
maakte ik er melding van dat ik inmiddels al een heleboel van die zegels 
had, allemaal in verschillende kleuren en waarden. En nu kan ik u 
vertellen dat de zegels inderdaad belastingzegels zijn ten bewijze van de 
betaling van toeristenbelasting, want enkele van deze zegels uit de serie 
worden genoemd in de catalogus van Paulo Barata over de Spaanse 
belastingzegels. Ze zijn uitgegeven in 1961 en hebben de nummers 129 
t/m 132. Maar enkele van de waarden die ik noemde worden niet in de 
catalogus genoemd, zodat we kunnen aannemen dat er meer bestaan 
dan wat daarin genoemd wordt. Het exacte gebruik blijft vooralsnog 
onduidelijk maar we weten nu in welke rubriek deze fraaie zegels 
geplaatst moeten worden. 
 
Van de laatste 3 zegels die ik vorige keer plaatste heb ik geen nieuwe 
informatie ontvangen, die blijven dus verder onopgelost. Vooral de zegel 
met de tekst ‘Cupòn el Mejor’ blijft me echter intrigeren. Wie helpt?  

Deze keer heb ik een grote 
groene zegel gekregen van Wil-
lem Roemer waar ik via internet al 
aardig wat over te weten ben 
gekomen. De zegel heeft geen 
waarde wat op zich al vreemd is. 
Dit duidt meestal op een re-
clamezegel. Maar deze heeft een 
religieuze achtergrond. Boven is 
geschreven: ‘Rdo.P.Francisco de 
JMJ Palau’ en onderaan staat nog 
vermeld: ‘En pro de su causa’ wat 

vertaald kan worden als ‘steun zijn goede zaak’. Verder staat er niets op, 
ook geen naam van een drukkerij. De tandingmaat is 11 en het papier 
dik en stug. De voorstelling toont een persoon die lijkt op een geestelijke 
die zijn zegel geeft.  
Op internet bleek al snel dat het gaat om Francisco de Jesus Maria Jose 
Palau Quer die leefde van 1811 tot 1872. Helemaal heb ik het niet 
begrepen, maar hij scheidde zich af van de Italiaanse Orde van 
Karmelieten en begaf zich (blootvoets) naar Spanje waar hij o.a. in 
Mallorca en op Ibiza als missionaris en apostel fungeerde en nieuwe 
gemeenschappen met navolgelingen startte. Deze zijn ook wel bekend 
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geworden onder de naam Congregatie van Santa Teresa. Verdere 
vertakkingen vonden plaats naar Spanje zelf (o.a. Tarragona) maar ook 
naar Mexico en Cuba. Deze Karmelieten gemeenschappen werden vaak 
geassocieerd met het feit dat ieder blootvoets ging in navolging van 
Palau. Dus toch een soort religieuze reclamezegel. 
 
In een partij Spaanse 
fiscaalzegels die ik onlangs 
kocht zat deze mooie zegel 
die niet voorkomt in een 
catalogus. Hij is erg groot 
en lichtgroen van kleur en 
toont een straatbeeld dat 
erg lijkt op dat van Madrid 
waarin 2 trams rijden. 
Erboven staat ‘Impuesto 
Municipal’ wat lokale belas-
ting betekend. Aan de rech-
terzijde van het zegelbeeld 
staat het jaar 1911, een 
(stads-?)wapen en daar-
onder 20 pesetas. Er is geen naam van een drukkerij en de zegel is links 
en rechts geknipt en boven en onder getand. Het zwarte nummer 12 kan 
heel wel gerelateerd zijn aan de waarde van de zegel, bij Spaanse 
fiscaalzegels werd vroeger meestal de ‘classe’ vermeld. Het stadswapen 
is niet dat van Madrid, maar wat het wel is weet ik niet. Ook weet ik niet 
voor welk doel deze zegel gebruikt werd, wie een clou heeft moet het me 
maar melden. Maar fraai is hij wel ! 
 
Tenslotte kan ik nog vermelden dat er een website bestaat die helaas 
niet meer actief is. Dit betreft www.raster.it/stefano/a/ die precies zo 
functioneerde als deze rubriek: iedereen die een zegel had die hij niet in 
een catalogus kon vinden kon een afbeelding insturen en die werd dan 
geplaatst op de website en mensen die wisten wat het was konden dan 
hun antwoorden insturen die bij de zegel werd geplaatst. Dat zijn vaak 
Aziatische zegels met moeilijke lettertekens, maar er zijn ook Spaanse 
zegels. Er waren 3 hoofdstukken: stamps, cinderella’s en revenues. 
Vooral de rubriek stamps is groot, met meer dan 500 plaatsingen. De 
site had positieve waarderingen van The American Philatelist en Linn’s 
en vele anderen en voorzag in zo’n grote behoefte dat het is ten onder 
gegaan aan zijn eigen succes. Juist omdat er toegang vanuit de hele 
wereld was werden ‘voor ons’ moeilijke zegels ineens opgelost door 
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mensen in verre landen en het liep storm met vragen en antwoorden. De 
site werd gerund door 2 studenten uit Italië en Nederland en was zeer 
leerzaam en informatief. Maar door tijdgebrek konden zij de site niet 
langer updaten en zijn de activiteiten sinds 2004 stilgelegd. Het 
Nederlandse aanspreekpunt bevestigde mij dat men in de toekomst 
wellicht weer verder wil gaan, maar dat vooral aan de Italiaanse partner 
ligt. Ik zag dat de site al 67.000 hits heeft gehad. Er staan diverse 
Spaanse zegels op waarop ik wel een commentaar of oplossing  had 
willen geven, maar dat is dus ook voorlopig opgeschort. Toch is het de 
moeite waard om er eens doorheen te bladeren. 

      Hans Vinkenborg 
 
 
 

PRESENTATIES OVER 
DE 1e CARLISTEN ZEGEL EN 

DE VERVALSINGEN VAN DE PORTUGESE 
RODE KRUIS-ZEGELS 1927 - 1936 

 
Op de komende bijeenkomst zullen 2 presentaties gegeven worden. 
Hans Vinkenborg zal een presentatie geven over de 1e Carlistenzegel 
van Spanje (Edifil nr. 156). U kent vast allemaal deze zegel, al was het 
alleen al vanwege het feit dat de echte zegel erg schaars is en de grote 
meerderheid van de zegels herdrukken en vervalsingen betreft. In de 
catalogi vind u maar weinig informatie over deze zegel, maar in de meer 

gespecialiseerde literatuur is wel veel 
achtergrondinformatie te vinden.  
In de presentatie zal Hans u aan de hand 
van afbeeldingen laten zien waar de echte 
zegel (die u ook hierbij afgebeeld ziet) 
aan te herkennen is, alle 4 de varianten 
die bestaan. Verder zullen afbeeldingen 
worden uitgereikt van de vele typen 
herdrukken en vervalsingen en zal het 
verhaal erbij worden verteld waardoor u 
iets meer over de achtergrond van deze 
zegels te weten komt. Er zal worden 
toegelicht hoe u meestal zelf vrij 
eenvoudig de echte van een valse zegel 
kunt onderscheiden. En het zal u duidelijk 
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worden waarom deze zegel ook in het zwart, rood en lila is ontstaan, 
terwijl de echte kleur toch lichtblauw zou moeten zijn. Het wordt een heel 
interessante lezing over deze moeilijke zegel en het lijkt dan ook zeer de 
moeite waard om hierbij aanwezig te zijn. Ter plaatse ontvangt u een vel 
met de typen die besproken 
worden, in full-colour. Neem 
uw leesbril of vergrootglas 
mee voor de details !   
 
Ook Frits van Beekum zal een 
presentatie verzorgen tijdens 
de komende bijeenkomst.  
Zijn presentatie zal gaan over 
de vervalsingen van de Rode 
Kruis-zegels van Portugal die 
gebruikt zijn van 1927 tot en 
met 1936. Allen gedrukt op de  
zogenaamde “Camões”zegels 
van 1924 (Núcleo/Afinsa 299 
t/m 329). Deze lezing geeft 
een eerste opzet van een 
groot geheel, die tot op heden 
nog niet is getoond en ook 
nog niet bij de verzamelaars 
bekend is.  
 

 

 
     

“Heeft uw man nog andere hobbies dan postzegels verzamelen?” 
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Don Manuel II (Núcleo/Afinsa 175)  
Een curieuze vondst! 

 
De Portugese postzegels blijven een bron van onverwachte en 
onverhoopte zaken. 
Er zijn talloze nieuwe vondsten mogelijk bij het bestuderen van diverse 
plaatafdrukken in de vorm van gleufjes, kringetjes, aangetaste letters etc. 
Daarnaast bestaat er een onbeploegd gebied van papiersoorten. Bijna 
iedere papierfabrikant in Portugal heeft bijgedragen tot een bijna 
onontwarbare net van papier variëteiten. 
Onze voorzitter Frits van Beekum was één dezer dagen op bezoek en 
ontplooide zijn keurmeester kwaliteiten bij het naspeuren van de drie - 
uiterst - moeilijke liso-typen van de 2 ½ -, de 5- en de 25 Reis, 
respectievelijke de nummers 170, 171 en 175, die ook in Esmalte- en in 
Porcelana (“gewoon” en dik) papier voorkomen. 
Een stockboek met grote voorraden “Republicas” werd nagezocht op de 
Liso-papier typen tussen de overheersende Esmaltes (nummers 170-
178) en Porcelanas Coloridas (nummers 179-181) en weer Esmaltes 
(nummers 182-183). 
Een enkele 2 ½ Reis Porcelana werd eruitgehaald, maar de drie 2 ½ -, 5 
– en 25 Reis Lisos bleven onvindbaar, terwijl er toen 5 miljoen van 
vervaardigd werden in januari tot april 1912; de laatste “Republicas” die 
toen een totaal van 83 miljoen opdrukken volmaakten. Tot 31 maart 
1913 werden de “Republicas” in omloop gebracht hoewel al in februari 
1912 de Ceres-zegels van de Republiek in omloop kwamen. Er waren 
dus al Ceres-zegels in omloop toen er nog monarchistische zegels van 
D. Manuel II met de opdruk “Republica” werden vervaardigd. 
Langzaam aan werden de enorme voorraden van “Republica”-zegels 
vervangen door Ceres-zegels tot de slot datum van 31 maart 1913. In 
1928 werden, na enige dagen verkoop mogelijkheden voor de 
verzamelaars, de voorraden verbrand. 
Het raadsel is nu waarom er nog tot april 1912 “Republicas” werden 
vervaardigd bij enorme stock voorraden. Het waren niet alleen vroegere 
D. Manuel II-zegels die van een “Republica”-opdruk werden voorzien, er 
werden zelfs in de Republikeinse periode nieuwe D. Manuel II-zegels 
gedrukt waarna de opdruk volgde. 
Wellicht is het nu duidelijk waarom die Liso-typen die de allerlaatste 
emissies vormden bijna onvindbaar zijn. Bijna alle 5 miljoen “Republicas-
Lisos” zijn in 1928 verbrand. 
Frits van Beekum vond echter in mijn stockboek een 25 Reis zegel die 
noch Esmalte noch Porcelana was, dus toch een Liso zegel! 
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In het lamplicht kwamen rasterwerkjes van puntjes naar voren: 
Pontinhado en dus onmogelijk! Geen enkele catalogus vermeldt een 
Pontinhado “Republica”-zegel. Maar diverse bestuderingen leverden 
steeds de zelfde ruitjes op (in een hoek van 45°, zie afbeelding). 

 
 
Dus “A.H. de Oliveira Marques” geraadpleegd in zijn fameuze driedelige 
“História de selo postal Portugûes 1853 - 1953” waarin hij vermeldt bij 
zijn overzicht van de drukdata van de Republicas: “Het kan zijn dat in de 
laatste dagen van maart of begin april 1912 een nieuw type papier werd 
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gebruikt en wel 6 riemen van een papier Fino en/of Pontinhado welke 
ook voor fiscaal zegels werd gebruikt. Maar deze exemplaren, al ze al 
bestaan, zijn zeer zeldzaam omdat, zoals met ziet, de hoeveelheid van 
papier minimaal was”.     

Een vergroting van het Pontinhado-papier schuin gefotografeerd. De 
“puntjes” zijn redelijk te zien.   
 
Marques reviseerde zijn meesterwerk in 1995 en had toen nog nooit een 
nummer 175, de 25 Reis “Republica” op Pontinhado papier gezien of 
ervan gehoord. Ook alle catalogi vermelden de Pontinhado zegel niet. 
Had er enige filatelist de 25 Reis in Pontinhado gezien, hij zou het zeker 
in zijn werk vermeld hebben als zekerheid. 
Een curieuze vondst van een onaantrekkelijk zegel dat wellicht uniek is. 
Wie weet wat er nog te voorschijn komt nu alle verzamelaars hun 
voorraden gaan napluizen. 
Het valt moeilijk te constateren in een zondvloed van “Republica-zegels”, 
maar de karakteristieken zijn duidelijk. 

        Jan van Gerwen 
 
 
Jan en ik hebben lang over bovengenoemde zegel gediscussieerd. 
“Waarom nog D. Manuel zegels drukken, terwijl de Ceres-zegels al 
leverbaar waren”.   

Wij kwamen tot de 
plausibele conclusie dat de 
zegels (alleen) werden 
vervaardigd voor de 
zogenaamde “Cadernetas 
Postais” (postzegels-
boekjes), die van Ceres-
typen nooit zijn vervaardigd. 
                Frits van Beekum  
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De 20-jarige jubileum activiteiten van KSP ! 
 

In de vorige IBERIA heeft u gelezen dat de huidige KSP dit jaar 20 jaar 
bestaat en dat er verschillende activiteiten worden georganiseerd om dit 
te vieren. Zo wordt er onder andere een excursie naar Meppel georgani-
seerd op 7 september aanstaande. Er zijn een paar wijzigingen gekomen 
in ons aanvankelijk plan, zo krijgt u geen lunch maar wel een diner 
aangeboden. Op vrijdag 7 september kunt u in de ochtend naar eigen 
inzicht Meppel verkennen voor zover u die stad nog niet kent; bij de VVV 
kunt u voor een stadsrondwandeling een plattegrond ophalen.  
 
We verzamelen om 13.00 uur bij het Drukkerijmuseum op het adres 
Kleine Oever 11, 7941 BK te Meppel (tel. 0522-242.565).  
 
Na een ontvangst met o.a. koffie krijgen wij een rondleiding door dit 
grootste drukkerijmuseum van Nederland 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 steen-
drukkerij. Er vinden demonstraties plaats van papierscheppen, letter-
zetten, steendrukken, boekdrukken en boekbinden en er is veel te zien 
en bijna alle machines zijn nog vrijwel dagelijks in gebruik. De 
rondleiding duurt tot uiterlijk 17.00 uur waarna wij naar het restaurant 
gaan voor een gezamenlijk, feestelijk, diner waarbij u uit diverse 
gerechten kunt kiezen. Het vervoer van het museum naar het restaurant 
wordt voor u geregeld als u zelf geen vervoer heeft.  
Het restaurant “De 3 Kalkovens” is gevestigd ten noorden van Meppel 
langs de Drentse Hoofdvaart in (inderdaad) 3 oude kalkovens die zijn 
omgebouwd tot een futuristisch ogend restaurant. Het adres is 
Steenwijkerstraatweg 98, 7942 HR Meppel, tel. 0522-240.200. U krijgt 
een compleet diner met alles erop en eraan en met een keuze uit een 
scala van gerechten. Indien u na het diner naar b.v. het station gebracht 
moet worden, dan wordt dit weer voor u geregeld.  
 
Zoals eerder gemeld vragen wij u een kleine eigen bijdrage van € 7,50 
per persoon, de rest wordt door KSP voor u betaald. Wij hopen dat veel 
leden gebruik maken van deze leerzame en genoeglijke excursie naar 
Meppel en wij hopen u dan ook te kunnen begroeten in het museum. 
Aanmelden vooraf is niet nodig, de koffie staat klaar. Tot vrijdag 7 
september !! 
Verdere info:  
www.drukkerijmuseum-meppel.nl  en www.dedriekalkovens.nl). 
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Tijdens de bijeenkomsten in Utrecht zullen dit jaar verschillende extra 
activiteiten worden georganiseerd, zoals lezingen op de bijeenkomst van 
15 september (zie het stukje elders in dit blad, pagina 7) en op 17 
november ook nog een (dia-)presentatie en diverse 1-kader 
tentoonstellingen, maar ook een loterij en gratis lunch en 
hapjes/drankjes. Die dag zal er een druk programma zijn met veel 
interessante gebeurtenissen. Noteer dit vast in uw agenda ! 

       De jubileumcommissie   
 
 

EEN NIEUW MUSEUM VAN DE CORREOS 
IN MADRID ! 

 
door: Hans Vinkenborg 
 
Goed nieuws, eindelijk 
is er weer een museum 
van de Spaanse 
Correos ! In IBERIA 
nummers 67 en 69 uit 
2004 berichtte ik u dat 
het oude museum was 
gesloten. Dit was een 
gevolg van het feit dat 
het Palacio de 
Comunicaciones op de 
Plaza de Cibeles in 
Madrid geheel gereno-
veerd moest worden, 
men is daar nu druk 
mee doende. Het 
museum zat aan de 
zijkant van dit gebouw. 
Op dit moment is er nog 
maar een heel klein 
deel van de voorzijde in 
gebruik, er zijn nog een 
50-tal loketten voor het 
publiek geopend en 
verder lijkt het hele 
gebouw ontruimd 
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vanwege de verbouwingen. Wat er in de toekomst allemaal gaat 
gebeuren is mij vooralsnog onbekend. Toen ik vorige maand bij de 
informatiestand ging vragen of er ooit weer een museum zou komen zei 
een weinig behulpzame dame die alleen Spaans sprak dat ze geen idee 
had dat er zelfs maar ooit een museum geweest was. Fijn, zo’n dame in 
de informatiebalie ! Gelukkig kwam er net iemand voorbij die meer wist 
en deze man is voor mij gaan informeren en kwam terug met een papier 
waaruit bleek dat er inmiddels een nieuw museum is geopend ! Alleen is 
het nieuwe museum vrij ver weg, in Madrid-noord, net buiten de stad en 
daardoor is het iets moeilijker bereikbaar. Ik had geen tijd meer om de 
nieuwe locatie te bezoeken, dus een inhoudelijk verslag houdt u nog 
even tegoed. Maar wel wil ik vast de locatie met u delen zodat u, als u in 
Madrid bent, er vast langs kan gaan, vandaar onderstaande route-
beschrijving en adresgegevens. 
 
Allereerst het adres: Museo Postal y Telegráfico, Calle Tapia de 
Casariego 6, in 28023 ARAVACA, Madrid. Tel.nr:  91.396.26.79. Het 
vermelde e.mail adres is: 
antonio.cerdan@correos.es  
Ik verwacht dat hij alleen Spaans spreekt dus wees voorbereid als u hem 
belt of mailt.   
 
Er zijn verschillende manieren om er te komen. Op het kleine kaartje 
linksboven staat dat u de bus kunt nemen vanaf de Plaza Ruperto Chapi 
in Madrid; daar vertrekt de rode EMT bus nummer 161 die er 15 minuten 
over doet. Dit plein is naast de Plaza Moncloa in Madrid, waar u 
gemakkelijk met de metro kunt komen. Dit is het eenvoudigst, vraag wel 
aan de chauffeur om u te waarschuwen waar u eruit moet, nl. bij de 2e 
halte in de Calle Dario Aparicio, zie de bovenste kaart. Daarna is het nog 
300 meter lopen. De bus gaat om de 10-15 minuten. 
 
Gaat u met eigen vervoer dan rijdt u over de snelweg A-6 uit Madrid naar 
het noorden (naar La Coruña) en u neemt de afslag 9 of 10. Als u 
nummer 9 kiest volgt u de route op het bovenste kaartje vanaf de 
rotonde onderaan (Carretera de Castilla). Neemt u afslag nummer 10 
(‘Aravaca’) dan volgt u het onderste kaartje.    
Tenslotte kunt u ook met de stoptrein M-10 in Aravaca komen, maar dat 
is een uitdaging voor gevorderden gevolgd door een lange wandeling ! 
Deze trein vertrekt iedere 30 minuten vanaf het treinstation Principe Pio, 
vlakbij het Koninklijk Paleis. De eerste die erheen gaat moet ons even 
een verslagje sturen over wat er precies te zien valt ! 
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DIVERSE BERICHTEN  
 
Nieuwe kascommissaris benoemd 
In de vorige IBERIA deden we een oproep voor een nieuwe 
kascommissaris nu Nico Beek veilingmeester Spanje is geworden. 
Tijdens de bijeenkomst van mei heeft de heer Mathijs Gremmen zich 
kandidaat gesteld en nadat niemand een bezwaar had opgeworpen is hij 
verkozen tot onze nieuwe kascommissaris, naast Rinus Hagenaars. 
Mathijs zal volgend jaar bij de controle van de boekhouding over 2007 
voor het eerst in actie komen. Wij danken hem voor zijn bereidwilligheid 
en hopen nog vaak van zijn diensten gebruik te mogen maken. 
 
Artikelen gezocht 
Op onze oproep van de vorige keer om uw stukjes of verhalen of 
artikelen in te sturen kregen we nog te weinig respons. Nu het 
postzegelseizoen weer is begonnen kunt u vast wel enige uren vrijmaken 
om iets op papier te zetten. Iedere bijdrage is van harte welkom. 
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)  
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen  geredu-
ceerde 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 
is uw zegel vals en blijkt het een orginele Fournier of Sperati vervalsing 
te zijn ! Informatie: Frits van Beekum of Hans Vinkenborg. 
 
Rondzendverkeer via de heer Persoon 
Zoals bekend verzorgt dhr. Persoon voor de leden die zich hebben opge-
geven een uitstekende rondzenddienst van zegels van Spanje, Portugal 
en koloniën. Wij bevelen u aan hier gebruik van te maken, in de binnen-
omslag 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 !  
 
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 
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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. Als u 
eerder deze maand een e.mailje heeft ontvangen om u attent te maken 
op de komende excursie dan staat u op de verzendlijst, ontving u geen 
bericht dan zijn wij uw e.mail adres kwijt ! Bedankt voor uw hulp !  
 
Deel 5 van de nieuwe Spaanse catalogus is verschenen 
Het nieuwste deel van de gespecialiseerde Unificado catalogus van 
Spanje (met het harde kaft) is verschenen. Het is de serie met het 
groene kaft. Tot nu toe dachten wij dat de catalogus na deel 5 compleet 
zou zijn, maar wat blijkt? Deel 5 behandelt niet alle koloniën maar de 
helft en er komt dus ook nog een deel 6 om het af te maken. Ieder deel 
kost 80 euro (luxe versie 90 euro) dus reken maar uit wat het u kost om 
deze catalogus aan te schaffen. De indeling is nu als volgt: 
deel 1: Monarchie 1850-1931 (verschenen in 2004) 
deel 2: II Republiek en Estado Español 1931-1975 (verschenen in 2005) 
deel 3: Periode Juan Carlos I (verschenen in 2005) 
deel 4: Barcelona, Asturias y Leon, Canarias, Emisiones locales, Telé-
grafos, enteros Postales (postwaardestukken), etc. (vers. in 2006) 
deel 5: Koloniën, Africa Occidental t/m Marianas (verschenen in 2007) 
deel 6: Koloniën, Marokko t/m Tanger (verwacht eind 2007/begin 2008).  
Nu is het wachten dus op deel 6 van deze reeks die overigens qua 
inhoud wel veel uitgebreider is geworden dan de vorige (blauwe) serie 
van 4 delen. Maar ik kan u geen detailinformatie verschaffen want ik 
wacht nog even met kopen …..    
 
Adressen in Puerto Rico 
Zo’n 10 jaar geleden gaven wij u een overzicht van de adressen van alle 
postzegelwinkels in Puerto Rico. Voor de goede orde bericht ik u dat er 
in feite nog maar 2 functioneren en van belang zijn: 
• Centro Filatelico, Calle Andalucia 773, Puerto Nuevo, San Juan 

00921 (naast het gebouw van de Soc. Fil. de P.R.), en, 
• Blanco y Negro, Calle Cesar Gonzalez 514, San Juan 00918. 
Nadere gegevens zijn op te vragen bij Hans Vinkenborg die beide zaken 
goed kent. Zoals in de meeste landen in Zuid en Midden Amerika spelen 
de meeste activiteiten zich af in het informele circuit en er zijn dus nogal 
wat quasi handelaren (die overigens soms best goed materiaal hebben) 
of winkeliers die postzegels ‘erbij doen’. Dan is voorzichtigheid geboden ! 
 



 17

Catalogus gevonden 
Na de bijeenkomst van mei is er een catalogus achtergelaten door 1 van 
de leden. Deze is nu in het bezit van Nico Beek. Als u uw catalogus de 
vorige keer bent kwijtgeraakt kunt u contact opnemen met Nico Beek op 
tel.nr. 0297-323.758. 
 
Zomerveiling 2007  
De zomerveiling was dit jaar een succes doordat maar liefst 22 leden 
hun biedingen instuurden, en dat is veel in vergelijking met voorgaande 
jaren. De totale verkoop viel wat tegen omdat niet op echt dure objecten 
werd geboden maar bedroeg toch altijd nog globaal 1.000 euro waarvan 
75% Spanje en de rest Portugal. De klassieke zegels waren niet in trek 
maar de bijzondere ‘diverse’ zaken wel en de moderne blokjes/velletjes 
zeer zeker. Ook viel op dat de meeste bieders gebruikte postzegels 
zochten en die zijn dus ook bijna allemaal verkocht. Alle bieders/kopers 
worden bedankt voor hun biedingen en steun aan KSP. 
 
Kwartaalveiling 
Bij de komende bijeenkomst van september wordt geen veiling 
gehouden. Maar nu reeds is bekend dat in november bij de volgende 
veiling een aantal heel bijzondere kavels zullen worden aangeboden van 
Spanje, in het bijzonder van enkele koloniën in Afrika. En weer flink wat 
van de Spaanse Burgeroorlog en een aantal zeldzame kleurproeven van 
zegels van Alfonso XII waarvan er een aantal zelfs niet in de catalogus 
voorkomen. Dat wordt dus een bijzondere veiling ! 
 
Portugese filatelistische vereniging in Stuttgart 
In Stuttgart in Duitsland is al 20 jaar een enthousiaste filatelistische 
Portugese vereniging actief. Zij zijn gevestigd in de Fellbacher Strasse 
143 te Stuttgart. De nieuwe ruimte die sinds mei 2007 in gebruik is, werd 
door niemand minder dan Pedro Vaz Pereira geopend, in aanwezigheid 
van de Portugese consul. Bijeenkomsten zijn iedere 1e zondagmorgen 
van de maand vanaf 09.00 uur waarna geruild en ge-/verkocht kan 
worden, waar druk gebruik van wordt gemaakt. Gratis entree.  
Daarnaast zijn er vaak avondbijeenkomsten waar cultuur en gastronomie 
hoog in het vaandel staan. Van 25 tot 27 april 2008 organiseren zij 
samen met diverse Duitse en Portugese verenigingen in de 
Schwabenlandhalle in Fellbach de 10e Duits-Portugese tentoonstelling 
waarbij de Portugese verzamelaar zijn hart kan ophalen.  
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