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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 20 september 2008 zal een bijeenkomst plaatsvinden in 
het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht. 
 
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. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Bestuursmededelingen  
4.    Rondvraag;   
5.    Lezing * 
6.    Sluiting. 
 
*      Frits van Beekum laat iets uit zijn verzameling Portugal zien. 
 
 
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.  
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 8 november 2008 te Utrecht (Spaanse dag!) 
 
 

EVENEMENTEN AGENDA 
 
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op 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.  
 
 

2008 
 
In 2008 worden door de (thans) KNBF wegens haar 100-jarig bestaan 
een aantal grote Nationale tentoonstellingen georganiseerd waar KSP is 
vertegenwoordigd met een 1-kader promotiekader. Verder vindt u hier de 
handelaren en veel tentoonstellingskaders. In 2008 resteren nog: 
• 26, 27 en 28 september 2008 in De Bussel te Oosterhout, West-

Brabant; 
• 17, 18 en 19 oktober 2008 in de Postex 2008 te Apeldoorn (zie artikel 

elders in deze IBERIA); 
• 8 en 9 november 2008 in Groenendaal te Heemstede; 
• 12, 13 en 14 december 2008 in de Sorghvliethal te Groningen. 
 
 
KSP in 2008 
Door onze verenigingen zijn in 2008 nog bijeenkomsten gepland op de 
volgende data: 20 september en 8 november (noteer deze data vast in 
uw agenda). Verder zal KSP vertegenwoordigd zijn met 15 tentoon-
stellingskaders en een promotietafel tijdens de komende Postex 2008 
die in oktober in Apeldoorn zal worden gehouden. Wij verwachten van 
alle leden dat ze even langs komen! 

mailto:j.a.vinkenborg@freeler.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.ctt.pt/
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13 en 14 september 2008 
In Antwerpen wordt door de FNIP 2x per jaar een grote internationale 
postzegel en muntenbeurs georganiseerd, de ‘ANTWERPFILA’. Deze 
vindt zoals altijd plaats in AntwerpExpo aan de Jan van Rijswijcklaan 191 
naast de ringweg rond Antwerpen. Toegang € 3,- voor 2 dagen, open 10-
18 resp 10-16 uur. Volgend voorjaar wordt deze beurs gehouden op 28 
en 29 maart 2009. Info: www.fnip.be. 
 
 
14 tot 19 oktober 2008 
In Viana do Castelo in Portugal wordt voor de 20ste maal de VIANA 
2008 gehouden, een jaarlijkse Portugese Nationale Filatelistische Expo. 
Verdere gegevens ontbreken.   
 
 
24 tot 26 oktober 2008 
Vorig jaar vond in Spanje de eerste Spaans-Duitse filatelistische bijeen-
komst plaats en die krijgt in 2008 een vervolg tijdens de jaarlijkse grote 
internationale beurs in Sindelfingen in Duitsland. Want daar wordt de 2e 
HISPANO-ALEMANA bijeenkomst gehouden die dus goed te combi-
neren is met een bezoek aan deze grote beurs. 
 
28 november tot 13 december 2008 
In Aranda de Duero (Burgos) in Spanje wordt een Nationale 
tentoonstelling gehouden, lokatie, etc zijn ons niet bekend. 
 
 

2009 
 

28 en 29 maart 2009 
ANTWERPFILA, zie hierboven. 
 
6 tot 12 oktober 2009 
In Irún, Guipúzcoa, Spanje wordt de jaarlijkse EXFILNA ’09 gehouden, 
verdere gegevens zijn ons nog niet bekend. 
 
 

2010 
 

1 tot 10 oktober 2010 
In 2010 gaan we allemaal naar Portugal !! 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”. Op 10.400 m² zijn ook handelaars en 

http://www.fnip.be/


postadministraties aanwezig en komt een belangrijke thematische 
expositie over de 1e Republiek. De tentoonstelling is 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 
ervaring en kennis is echt nodig !! 
 
Op de zegels van de vorige rubrieken ontving ik verder geen aanvullen-
de of nieuwe informatie. Deze keer toon ik iets waarvan ik dacht dat het 
in de tegenwoordige tijd niet meer voorkwam: een moderne firma-
perforatie die ik vond op een brief die ik deze zomer ontving.  
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Het is wat moeilijk te zien met die bruine achtergrond, maar alle zegels 
zijn geperforeerd GRAUS, inderdaad de bekende keurmeester uit 
Barcelona. Om aan te geven dat hij officiële toestemming had om zegels 
te perforeren was er op de enveloppe ook nog een stickertje geplakt 
waarop stond dat hij toestemming had van de B.O.C. van 28 mei 1987. 
Ik neem maar aan dat B.O.C. staat voor ‘officieel bureau van de correos’ 
of zo. Interessant om te weten dat men dus tegenwoordig ook nog 
perfins uitgeeft! 
Dit is al iets bijzonders, maar de zegels links beneden roepen ook een 
vraag op. Deze zegels hebben een afbeelding van het gezicht van een 
mannetje maar dan moet je hem wel eerst kantelen, het is een computer 
gegenereerd plaatje. Erboven staat POSTA TALIBANA en als munteen-
heid wordt genoemd 1 perejil. Heeft dit iets met de taliban te maken?  
Enig onderzoek op Internet gaf al snel antwoord op deze vraag. Het blijkt 
dat er in Spanje een protestbeweging aan de gang is tegen de posterijen 
als protest tegen de te grote hoeveelheid postzegels die worden 
uitgegeven met vaak onnodig hoge waarden of over onzinnige en 
onrelevante onderwerpen. Veel mensen, waaronder Graus, produceren 
daarom zelf ook fantasieproducten die ze bijplakken als blijk van protest. 
Zo zijn er vele soorten ‘zelf gemaakte’ postzegels en op de websites 
staan er vele honderden verschillende afgebeeld. Als u er meer over wilt 
lezen moet u gaan naar hetvolgende webadres: 
http://es.geocities.com/cajadepaco/posta_talibana/posta_talibana.htm
  
Sommige zegels zijn echt prachtig, al zijn ze pure fantasie. Het is de 
moeite waard om er eens een kijkje te nemen, het is net een 
tentoonstelling. 
Iets geheel anders is dit blok zegels (afbeelding volgende pagina) 
waarvan ik geen idee heb wat het is. Ik kocht dit enige tijd geleden op 
e.bay en ik heb er verder geen informatie over. Het blok is 
donkerroodbruin van kleur en gedrukt op gegomd glanzend papier. Het 
toont afbeeldingen van Cervantes, de schrijver van o.a. Don Quichote en 
van de geestelijk schrijver Cisneros, twee beroemde Spaanse schrijvers. 
Ik heb geen flauw idee wat de achtergrond van deze zegels is. Ik weet 
zelfs niet eens zeker of dit een Spaans product is. Als u meer weet moet 
u het me maar melden. Als u ook zegels heeft die u niet kunt thuis 
brengen, stuur mij dan een afbeelding, wie weet is er iemand in de 
vereniging die u verder kan helpen. 
 

      Hans Vinkenborg 
 
 

http://es.geocities.com/cajadepaco/posta_talibana/posta_talibana.htm


 
 
 

Wie was Carl(os) George? 
 
Omdat ik de naam Carl(os) George vaak was tegengekomen voor 
onderzoeken inzake de Portugese filatelie in “Het Nederlands Tijdschrift 
voor Postzegelkunde” (voorloper van “Filatelie”), wekte dat mijn 
interesse, wie nu Carl (Nederlands = Karel) George eigenlijk was.  
Gegevens over Carl George heb ik kunnen vinden in het “Nationaal 
Archief” te Den Haag.  
Aangezien hij een “politieke” functie in het buitenland heeft bekleed - hij 
was Consul-Generaal in Lisboa voor Nederland -, moest ik een speciale 
aanvraag indienen, omdat zijn dossier onder het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken viel. In het belang van het “filatelistisch erfgoed” en 
als voorzitter van KSP kreeg ik het dossier (uiteindelijk) ter inzage.  
Omdat hij Consul voor Nederland in Portugal was, is iedereen ervan uit 
gegaan dat hij Nederlander was. Mede door zijn filatelistische artikelen, 
die hij - in eerste instantie - in het Nederlands had geschreven.  
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Tussen 1896 en 1945 heeft hij vele artikelen (en enkele boeken) over de 
Portugese filatelie geschreven en was daardoor in het buitenland zeer 
bekend, echter onder de naam Carlos George.  

Vorig jaar kreeg ik van enkele 
PPS-leden overtuigend te horen 
dat Carl George 100% een 
Nederlander was en ook dit jaar 
kreeg ik dit te horen van enkele 
Portugese filatelisten. Het was tijd 
geworden om dit artikel af te 
maken (ik was er een tijd mee 
bezig). 
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Carl George werd in Lisboa 
geboren op 4 januari 1870 met de 
Duitse nationaliteit, “wat ook later 
zou blijken” (zie afbeelding 1).  
Zijn vader, Ernst George, was 
(ook) Consul-Generaal voor 
Nederland in Lisboa (tot 1901).  In 
die tijd kon een vertegenwoordiger 

van Nederland (Consul) dus een andere nationaliteit hebben. 
Eerst was hij secretaris van “het Consulaat Generaal“ (zie afbeelding 2) 
en op 17 januari 1893 werd hij onder zijn vader als Vice-Consul door de 
Nederlandse staat benoemd. 

afbeelding 1 
 
 
Op 9 juli 1901 werd hij benoemd tot “Consul Generaal, Nederlandsche 
consulaire betrekking te Lissabon van Koninkrijk Portugal (vasteland en 
eilanden)”, nadat zijn vader de gepensioneerde leeftijd had bereikt. 
 
Naast de betrekking als Consul-Generaal, was hij scheepsagent en 
bankier, conform zijn opgave van 1909/10 (zie afbeelding 2). 



Afbeelding 2 
 
Zijn woning (eigendom) en tevens het consulaat was gevestigd te Lisboa 
aan de “Rua da Prata, 8” (ook “Rua Bella da Rainha”), in de “Cidade 
Baixa” (zie 2 foto’s van het thans “geverfde” huis).   

Foto: Henk Veen                   “Carl George huis” (rechts) 
 
Tijdens de “1e Wereld Oorlog” (vanaf 1916: Oorlogsverklaring door 
Duitsland aan Portugal op 9 maart 1916 en door een Portugees decreet 
van 20 april 1916) moest hij, vanwege (!) zijn Duitse nationaliteit, 
Portugal voor 26 april 1916 verlaten. Hij heeft in de periode 1916 - 1920 
enkele woon- en correspondentie-adressen gehad, o.a.: 
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Spanje: Muñoz Torreros 8-I, Badajoz  
(woonadres vlakbij Portugal; afbeelding 
kaart van 11 augustus 1917) 

 
Duitsland: Friedrichstrasse 72, Berlin 
(correspondentie-adres). 

Foto: Henk Veen 
 
Bij terugkomst in Portugal (in 1920) heeft hij zijn taak als Consul-
Generaal voortgezet. Bekrachtigd door de Nederlandse staat op 13 
november 1920.  
Op 27 augustus 1921 werd hij tot Officier van Oranje Nassau benoemd 
voor zijn bewezen dienst (20 jaar Consul-Generaal). 
Hij heeft zijn taak als Consul-Generaal nog tot 1 januari 1935 vervuld 
(ongeveer 34 jaar en 42 jaar in dienst; hij was 
toen bijna 61 jaar oud) en werd eervol 
ontslagen uit zijn functie. 
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In 1944 heeft hij via 
(casa) A. Molder te 
Lisboa één van zijn 
belangrijke boeken 

uitgegeven:  
“REIMPRESSÕES de 
vários artigos sôbres 
Selos de Portugal e 
Colónias”, met een 
voorwoord van 
filatelist en zijn vriend 
(Prof.Dr.) Carlos 
Trincão.  



Dit boekwerk is een bundel van zijn belangrijkste artikelen die hij heeft 
geschreven. 
 
Daarnaast is hij ook bekend inzake zijn publicaties uit de reeks “Neues 
Handbuch der Briefmarkenkunde”: Heft 9 en 31. 
 

 
Op 17 december 1945 is Carl George overleden op 71-jarige leeftijd in 
zijn geboortestad Lisboa. Omdat hij veel artikelen voor “Philatelie” had 
geschreven, werd aandacht besteed aan zijn overlijden. Daarin wordt 
vermeld “hoogbejaarde landgenoot”. Op dat moment klopte het omdat 
Carl George na de 1e WO de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen. 
Hier onder een alinea uit een rapport van 1935 waaruit blijkt - naar mijn 
mening - dat hij toentertijd al Nederlander was.  
 

 
 
Tenslotte wil ik u één vraag uit het “rapport” niet onthouden, namelijk 
vraag 4, deze luidt;  
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Waaruit blijkt dat ook een niet Nederlander toentertijd een functie als 
consul kon bekleden. 
 
Gelukkig bestaat nog een groot deel van de correspondentie van Carl 
George en kan men regelmatig brieven/kaarten aan/van hem vinden in 
diverse talen. De inhoud is vaak (lees: altijd) filatelistisch.  

 
                     Frits van Beekum 
 
 
 

 
 
 

Postale geschiedenis Spaanse 
burgeroorlog ( deel 3 ) 

 
 
MINORCA 
Minorca was republikeins gedurende bijna de gehele oorlog en de 
overgave werd tenslotte tot stand gebracht aan boord van H.M.S. 
Devonshire op 8 februari 1939. Deze werd volgens order teruggegeven 
en de nationalisten aanvaarden de controle: het werd duidelijk dat de 
belangrijkste functie was het herstel van het postverkeer. 
De enige zegels op het eiland waren de republikeinse en deze waren in 
augustus 1937 onbruikbaar gemaakt. Ze konden niet worden gebruikt, 
noch van opdruk worden voorzien. 
De militaire commandant van Minorca had extra voorlopige zegels laten 
drukken en deze werden uitgegeven onder decreet (nr. 37 ) 13 februari 
1939. 
1000 zegels van 0.40 Ptas en 1000 van 1.40 ptas gedrukt in zwart op 
groen papier in vellen van 12 stuks. 3 horizontale rijen van 4. Ze zijn op 
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de achterkant genummerd. ( bekend op brieven van 13 tot 22 februari 
1939 ). 

 
De oorlog eindigde officieel op 1 april 1939 en de F.N.M.T. viel in handen 
van de nationalisten. Tot het einde van 1940 heeft de F.N.M.T. de 
meeste zegels van Spanje gedrukt. Uitzondering o.a. de 1940 uitgave 
Virgen del Pilar set, die gedrukt werd bij Rieusset of Barcelona ( Ed. nr. 
889/902) 
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VREEMDE  DRUKKERS. 
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Verschillende contracten voor de uitgaven van herdenkingszegels 
werden gedurende de periode buiten Spanje geplaatst en werden 
uitgevoerd door; 
 
1.  1937 Orell Fussli of Zurich, Toledo blokken (Ed. 836/839) 
getand/ongetand). Voor afbeelding zie pagina 12. 
 
1938 Historische monumenten ( Ed. 847/848 ) 

938 Hulde aan leger en vloot ( Ed. 849/850 ) 

an bovengenoemde (deze) uitgaven komen ook losse zegels voor en 
erschillende variaties in kleur en perforaties en Muestra. 
fbeelding op pagina 14) 

anto ( Ed. 862/865, getand en ongetand ) 
ier ook weer losse zegels en muestra (NIETIG, afbeelding pagina 14) 

 
 
1
 
V
v
(a
 
 
2. Joh. Enschede en Zonen te Haarlem 
 

938  Slag bij Lep1
H
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Ed. 849 ▲ 
 
 

 
 
Ed. 864 ► 
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ONGEBRUIKELIJKE  UITGAVEN 
Op 10 juni 1938 vroeg de Provincial Chief  van de Falange in Tenerife ( 
Canarische eilanden ) aan het ministerie of international affairs te Burgos 
de uitgave goed te keuren van een serie liefdadigheidszegels 
herdenkende de militaire bijeenkomst in Tenerife gehouden op de berg 
van Hoop  voor de nationalistische “ uprising “ in 1936. Op 12 augustus 
machtigde het ministerie de uitgave met een telegram.  
 

De plaatselijke Falange partij 
veranderde de uitgave van een 
liefdadigheidszegel tot een 
gewone postuitgave. Brieven 
werden hiermee gefrankeerd en 
passeerden het postkantoor 
gedurende de periode 28 tot 30 
september 1938. De autoriteiten 
in Burgos zagen in dat het niet 
een liefdadigheidszegel was en 

verboden de uitgave van deze zegels. 

o de la reunion del monte de la 

ilitado para correo aereo Edifil 56 en 57 

e voornaamste postadministrateur in Santa Cruz De Tenerife gaf een 
erklaring uit, dat bovenstaande zegels circuleerden van 28 tot 30 
eptember 1938 als normale zegels, gefrankeerd op brieven; 
ternationaal, overzee en ook als luchtpost. Brieven met deze uitgave 

ijn zeldzaam (zie afbeelding pagina 16). 

 
De uitgegeven zegels waren; 
Edifil nr. 52/55 1938 II aniversari
esperanza 
Opdruk Hab

 
D
v
s
in
z
 
 



 
 
 
Later drukken in 1939 werden voorzien van een vliegende draak, maar 
deze zijn zuivere weldadigheidsuitgaven. 

 
 
NATIONALISTISCHE OVERDRUK UITGAVEN. 
Buitgemaakte republikeinse zegels werden bij gebrek aan 
nationalistische zegels voorzien van een opdruk met patriotische slogans 
en in sommige gevallen met een opdruk voor liefdadigheid. 
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e opdrukken werden dikwijls gemachtigd door de plaatselijke 
commandant of er werd toestemming gevraagd aan de nationalistische 
regering in Burgos.De meeste opdrukken geschiedde op de uitgave Ed. 
nr. 655/675 en 681 /688 ( Beroemde personen en monumenten ). 
                                                                                                                                       
Een overzicht van deze 
overdrukzegels zijn o.a. te vinden in 
de speciale catalogus edifil deel 4 
2007. 
 
 
Veel van deze zegels zijn nagemaakt 
( vervalst ) en de platen vielen in de 
handen van filatelisten die deze 
vervalsingen schiepen. Vele 
opdrukken zijn vals (gedrukt in Parijs), 
andere gedaan door individuel

 

D

e 
patriotten.  
 

                                    

 
 

Nico beek 



De echte en valse opdrukken van Cruz 
Vermelha 1927-1936 (deel 3) 
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e herkennen aangezien de 
ok de kleur van de van de valse 
der elkaar gezet, t.w.: 4.1 = echt 

 strakke letters, zonder vervuiling, “Porte franco” is 21,5 mm lang 
n “1928” is 8 mm, gerekend zonder de schreef); 4.2 =  vals, slordige 
tters met vervuiling “Porte franco” is ruim 22 mm en “1928” is 7,7 mm; 

dige letters, maten gelijk aan 4.2; 
uikt (op brief met vals stempel), 

 
4.1 
 
 
 
 
 
 
4.2 
met  
vervuiling 
 
 
 
 
4.3 
opdruk in 
roze-rood 
 
 
 
4.4 
idem 
 
 
 
 
 

 
De opdrukken van 1928 wat makkelijker t
cijfers “1928” groter zijn dan bij “1927”. O
wijkt af. Hieronder heb ik 4 afbeelding on
(mooie
e
le
4.3 = vals, kleur (te licht) rose-rood, slor
4.4 = vals, gelijk aan 4.3, echter gebr
maten gelijk aan 4.2. 
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Het en 
allem % 
postfris te v ijs dat de 

pdrukken re
en ziet dat vooral de “t” in “Porte” afwijkt van het origineel, alsmede de 

enveloppen hebben, zou ik daar graag 
een scan van willen hebben, zodat ik de 
vervalsingen op en enveloppen beter in 
beeld te kunnen brengen  
(wordt vervolgd)     Frits van Beekum 

 
 

DIVERSE BERICHTEN  
 
TACHTIG NUMMERS VAN IBERIA OP CD-ROM. 
Alweer enige tijd zijn de eerste 80 IBERIA’s (met index) te koop op CD-
Rom. De bladen omvatten de periode vanaf april 1987 tot september 
2007 in pdf-formaat en voor zover nodig wordt Adobe Acrobat 7.0 er 
standaard bijgeleverd. De CD Rom bevat een schat aan informatie/ 
artikelen en eigenlijk kunt u niet zonder deze informatie als u uw hobby 
serieus neemt ! 
De CD-Rom is voor KSP leden te koop voor € 17,50. Hans
heeft bij iedere bijeenkomst de voorraad bij zich, maar 
bellen/mailen, ook voor alle andere publicaties. Voor het totstandkomen 
van deze CD-Rom uitgave moeten we Frits van Beekum en Henk Veen 
bedanken en wij hopen dat veel leden tot aankoop overgaan, want niet 
alleen wordt u er wijzer van, maar u steunt hiermee ook de vereniging. 
Aarzel niet, koop de CD Rom. 
 
DE NIEUWE SPANJE CATALOGUS IS COMPLEET 
De uitgebreide gespecialiseerde catalogus (‘Unificado’) is compleet, het 
6e deel van de zogenaamde ‘groene’ serie is uit. Elk deel kost 80 euro of 
92 euro voor de luxe uitgave. De onderverdeling is als volgt: deel 1 toont 
Spanje/monarchie van 1850-1931, deel 2 toont  Spanje/republiek van 

is bij mij opgevallen dat de door mij gevonden “4.2” opdrukk
aal postfris waren, terwijl bij de echte opdrukken slechts 20

inden was. Naar mijn mening ook een bew
centelijk zijn vervaardigd uit overgebleven vellen/veldelen. o

M
“2” in “1928”.  

Ik heb ook een brief in mijn bezit, 
waarvan ik zeker ben dat we hier te 
maken hebben met een complete 
vervalsing, inclusief stempel.  
Voor de enveloppe heb ik echter niet 
genoeg bewijsmateriaal. Mocht één van 
de KSP-leden enkele echte Rode-Kruis 

 Vinkenborg 
u kunt ook 
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dat er veel meer afbeeldingen en achtergrondinformatie is 
vermeld dan bij de vorige uitga
was. De serie heeft inmiddels o
dit jaar een gouden medaille g
handelaren te bestellen, niet via KSP. Nu eerst nog even sparen…. 
 
Het keuringsarrangement me
KSP heeft een speciale regelin
ceerde tarieven zegels kunt la
zegel, zie Iberia nr. 73. Maak
echtheid van uw zegel ! Voor d
is uw zegel vals en blijkt het ee rati vervalsing 
te zijn. Of misschien is die du

eekum of Hans Vinkenborg. 

Annonces 
e advertenties in . Zoekt u iets? 

vertentie, kijk dan of 

1931-1975, deel 3 toont de periode van koning Juan Carlos 1975-heden, 
deel 4 toont bijzondere emissies zoals Barcelona, beneficencia, etc, deel 
5 toont de koloniën van Africa Occidentaal tot La Agüera en deel 6 toont 
de koloniën van Marokko tot Tanger. Voor de eerste keer zijn de
koloniën dus over twee delen verdeeld. Alhoewel ik ze niet ingezien heb 
kan ik melden 

ve waardoor dus ook meer ruimte nodig 
p de FIP tentoonstelling in Boekarest van 

ewonnen. De catalogi zijn bij de Spaanse 

t de BondsKeuringsDienst (BKD)  
g met de BKD waardoor u tegen  geredu-
ten keuren voor prijzen vanaf 5 euro per 
 hier gebruik van als u twijfelt aan de 
e prijs hoeft u het niet te laten ! Wie weet 
n ‘orginele’ Fournier of Spe
re zegel toch echt! Informatie: Frits van 

B
 

D  Vraag en Aanbod zijn gratis voor leden
Wilt u iets kwijt? Meld het aan. Heeft u al een ad
deze nog aktueel is en geef uw wijzigingen door aan een bestuurlid ! 
 
 
e.mail adressen van leden 
Henk Veen, onze secretaris, wil nogsteeds alle e.mail adressen van 
leden. De meeste zijn bekend en als u recent 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 zodat u voor extra tussentijdse berichten 
ook bereikbaar bent. Bedankt voor uw hulp !  
 
De KSP website op internet 

ls u nog een idee heeft voorA  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. 



 21

ilt u 
w gedachten met ons delen over een onderwerp gerelateerd aan de 

naar 

eer zeer succesvol doordat 21 leden hun 
iedingen instuurden waarbij een omzet van ruim 1.800 euro behaald 

erde voor KSP weer een mooie extra bijdrage op waarvoor 

iet. 
eze veiling heeft als hoofddoel om kleinere kavels aan te bieden die u 
ij een normaal veilinghuis niet zult aantreffen en gezien de meer dan 

t de KSP zomerveiling ruimschoots in deze 

se Burgeroorlog maar ook 
en forse hoeveelheid kavels van Portugal. 

huisgestuurd. Wel krijgt u toegang tot de website 

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, meedoen kost 
u niets ! 
 
Artikelen gezocht 
Wij willen u graag oproepen om ook eens een bijdrage in te sturen voor 
publicatie in IBERIA. Heeft u iets te melden, iets meegemaakt of w
u
Spaanse of Portugese filatelie, zet het dan op papier en stuur het 
Hans Vinkenborg of Frits van Beekum die voor publicatie zullen 
zorgdragen. Iedere bijdrage is welkom en desnoods helpen wij u om de 
boel netjes opgemaakt te krijgen. Het leidt tot een grotere variatie van 
onderwerpen en dat komt de inhoud ten goede! 
 
Zomerveiling 2008  
De zomerveiling was dit jaar w
b
werd; dit lev
wij alle bieders dankbaar zijn. Het blijft opvallend dat de Portugal 
verzamelaars sterk achterblijven met bieden, 85% waren Spanje kavels 
en 15% was maar van Portugal, een verklaring hiervoor hebben we n
D
b
200 verkochte kavels voorzie
behoefte.  
 
In september geen kwartaalveiling 
Bij de komende bijeenkomst van september wordt zoals u wellicht weet 
geen veiling gehouden. Maar in november wordt de draad weer 
opgepakt en nu al kunnen wij u vertellen dat er dan weer een forse 
hoeveelheid wordt aangeboden van de Spaan
e
 
Electronisch lidmaatschap 
Het bestuur heeft besloten om als proef het electronisch lidmaatschap in 
te voeren voor € 18 per jaar. Als u zich hiervoor wilt aanmelden kunt u 
kontakt opnemen met onze secretaris, Henk Veen (zie de binnenzijde 
van de omslag). U krijgt dan geen papieren versie van Iberia en geen 
veilinglijsten etc meer t
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nd password toegang krijgt tot 

op 17, 18 en 19 oktober aanstaande met een grote presentatie 
ertegenwoordigd zijn op de Postex in Apeldoorn. Er zullen 15 kaders 

filatelistisch materiaal van Spanje en Portugal en er 

van KSP waar u met een steeds wissele
de veilinglijsten en Iberia. Eventueel kunt u ze zelf gaan printen. De proef 
begint op 1 januari aanstaande maar u kunt zich nu al aanmelden. 
 
Postex 2008: een grootse KSP presentatie 
KSP zal 
v
gevuld worden met 
is een KSP tafel en diverse leden hebben al toegezegd de stand te 
bemannen. De volgende leden zullen materiaal tentoonstellen: 
Portugal: 
Henk Veen: Het 1e Koningshuis van Portugal 
Wietze Hoogeveen: Hendrik de Zeevaarder 
Oscar v.d. Vliet: Fiscaalzegels Portugal 
Dio Glaudemans: De Ceres zegels van Portugal 
Frits van Beekum: Voorfilatelie van Portugal, De censuur in de 1e 

ereldoorlog, de Helice zegels en de Geografia zegels. W
Spanje: 
Hans Vinkenborg: De valse Isabella II zegels van Cuba/Puerto Rico 
Louis Zandbergen: Perfins van Spanje 
Oscar v.d. Vliet: Fiscaalzegels van Spanje 
Willem Roemer: Spaanse Burgeroorlog 
Nico Beek: Spaanse Burgeroorlog.  
 
Het totaal aantal kaders is groter dan ooit tevoren en wij zijn er trots op 
dat we zoveel mooi materiaal kunnen laten zien. De Postex staat in het 
teken van de gespecialiseerde verenigingen, dus een bezoek is extra 
aantrekkelijk omdat er meer dan 20 verenigingen aan de tentoonstelling 

eelnemen. Onze kavels staan op de galerij van de bovenverdieping 
n is. Wij stellen het zeer op prijs als 

BOD 

d
waar ook het horecagedeelte te vinde
u bij ons langskomt en blijk geeft van uw belangstelling. Hopelijk tot 
ziens. 
 
 

VRAAG EN AAN
 
In de rubriek 'Vraag en Aanbod' kunnen alle leden van KSP gratis een 
advertentie plaatsen of een oproep doen die iets met de Spaanse of 
Portugese filatelie te maken heeft. Berichten kunnen worden doorge-
geven aan Frits van Beekum of Hans Vinkenborg, ook per e.mail. Dit is 
uw kans als u nog niet alles compleet heeft ! Iberia is er ook voor u, 



Carlos George, pagina 6/11  
 

 

Cruz Vermelha, pagina 18/19 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filatelistische  
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP) 
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