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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 15 mei 2010 zal de jaarlijkse ledenvergadering 
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.  
 
Maar let op!! Bij deze IBERIA treft u drie consumptiebonnen aan die u 
tijdens deze bijeenkomst kunt gebruiken! 
 
AGENDA : 

 
1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Bestuursmededelingen : 

Onder andere: Verkiezing volgens rooster van het navolgende 
bestuurslid en/of de functie, t.w.: 

 
- Henk Veen, secretaris; 
- Nico Beek, veiling administrateur. 

Beide heren stellen zich herkiesbaar. 
  
!! Wilt u zich verkiesbaar stellen voor één van de bovengenoemde 

functies, stuurt u dan een berichtje aan het secretariaat !! 
 
4. Rondvraag; 
5. Sluiting.  
 
 
Tijdens deze vergadering zal Frits van Beekum een korte presentatie 
geven. 
 
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”;  
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Vanuit richting Den Haag bij verkeersplein "Oudenrijn" richting Ring 
Utrecht(zuid)/Jaarbeurs aanhouden. 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. 
 
 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 18 september 2010 te Utrecht 
Zaterdag 13 november 2010 te Utrecht (Spaanse dag!) 
 
 
 

EVENEMENTEN AGENDA 
 
 
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en internationale ten-
toonstellingen 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@hetnet.nl. Als u Spaans 
spreekt vindt u meer info over beurzen en tentoonstellingen op www.fesofi.es en voor 
informatie over Portugese beurzen op de site van de CTT: www.ctt.pt.  
 
 

2010 
8-15 mei 
Niet speciaal gericht op Spanje of Portugal maar wel heel groot en niet 
ver weg is de onder FIP toezicht georganiseerde internationale tentoon-
stelling LONDON 2010 ‘Festival of Stamps’; deze wordt in noord-London 

mailto:j.a.vinkenborg@freeler.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.ctt.pt/


gehouden in de Business Design Centre in de gezellige straat Upper 
Street in Islington (metro: Angel) temidden van vele restaurants en cafes. 
De wedstrijd is in alle categorieën en is georganiseerd door de British 
Postal Museum & Archive. Goed te combineren met de vele filatelis-
tische en ander musea van London. Een aanrader ! 
 
28, 29 en 30 mei 2010 
In de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch wordt de HERTOGPOST 2010 
georganiseerd; hier vindt u veel NVPH handelarenstands en stands van 
(gespecialiseerde-)verenigingen, activiteiten voor de jeugd, een speciale 
TNT uitgifte, een BKD stand en een wedstrijdtentoonstelling met 750 
kaders met traditionele en thematische onderwerpen in de categorie I en 
II. Dit wordt naast de Postex van oktober de grootste Nationale post-
zegeltentoonstelling van 2010. Informatie: www.hertogpost-event.nl
 

1 tot 10 oktober 2010 
In 2010 gaan we 
allemaal naar 
Portugal !!  
Grote internatio- 
nale FIP Wereld-

tentoonstelling 
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 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. Wij 
organiseren geen gemeenschappelijke reis, u 
dient uw eigen arrangement te boeken.  

Informatie: www.portugal2010.pt
 
18-24 oktober 2010 
In Madrid wordt het jaarlijks grootste nationale postzegelevenement 
EXFILNA 2010 gehouden waarbij o.m. gevierd wordt dat Sofima (Socie-
dad Filatélica de Madrid) 50 jaar bestaat. Wedstrijd in klassen I, II en III. 
De locatie is ons nog niet bekend. 
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VRAAGBAAK 
 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de redactie en leden van 
Iberia voorleggen waarop u zelf geen antwoord weet. Of de redactie legt vragen aan 
u voor waarop de redactie 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 of 
onze 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 !! 
 
Ik ontving geen reactie op de afbeeldingen in de vorige Iberia, waarin 2 
fraaie zegels afgebeeld waren met als tekst ‘Sello de Reparto’ en 
‘Últimas Voluntades’ die ik indeelde bij de fiscaalzegels resp. de 
Burgeroorlog zegels. Als ik in de toekomst nog iets te weten kom zal ik 
het u melden.  
In de vorige bijeenkomst heb ik u n.a.v. het artikel over de Spaanse 
controlezegels ‘Sociedad del Timbre’ verteld wat ik ervan wist en daarna 
meldde ik u dat u er ca. 10.000 nodig heeft als u dat verzamelgebied ooit 
compleet wilt krijgen. En dat dat nooit gaat lukken omdat deze zegels 
moeilijk te pakken te krijgen zijn. Prompt werd ik daarna door Pim Dik 
getipt dat er een grote partij van deze zegels te koop was in Engeland en 
die heb ik gekocht waardoor ik er in 1 klap 1.260 (gekleurde) zegels bij 
had. Deze partij ben ik nu aan het ordenen en de dubbelen zal ik u tzt te 
koop aanbieden. Verder heb ik zelf ook een aantal van die zegels op 
document aangekocht waardoor de verzameling opgeleukt kan worden. 
Ik verwacht in de bijeenkomst van september zo ver te zijn dat deze boel 
uitgezocht is waardoor ik het kan meenemen en ter inzage kan 
neerleggen. Verdere tips voor vooral de bruine zegels zijn van harte 
welkom. 
Al meedere malen heb ik u in deze rubriek gemeld dat de Spaanse 
Correos in plaats van postzegels steeds vaker gebruikt maakt van een 
stempel met o.a. als tekst ‘Franqueo Pagado en Oficina’, een soort van 
‘port betaald’ stempel; ook hiervan duiken steeds weer nieuwe varianten 
op en Rinus Hagenaars gaf me een kopie van zo’n stempel uit 
Fuengirola, Suc. 1. Het ziet er naar uit dat ieder postkantoor wel zo’n 
stempel heeft en die heeft afgestemd op het gebruik bij dat specifieke 
kantoor.  
 
En dat terwijl ze in Spanje toch genoeg postzegels uitgeven zou je 
zeggen ! Ik vind dit een jammerlijke ontwikkeling. Ook van Rinus komen 



nog twee TNT zegels die in Spanje gekocht kunnen worden om 
ansichtkaarten naar Nederland te sturen. Ook deze komen uit dubbeltjes 

boeken. Ondertussen 
hebben we al een flink 
aantal van deze 
toeristische zegels 
voorbij zien komen. Als 
iemand in Spanje voor 
mij de hele serie op de 
kop kan tikken hou ik 
me aanbevolen. En dan 
kan ik zelf natuurlijk niet 
achterblijven. Ook ik 
heb er weer 1 gevonden 

in een dubbeltjesboek maar die is van een ander bedrijf, nl. de iFCC. 
Ook daarvan liet ik er in het verleden een aantal zien maar die waren 
allemaal donkerblauw. Deze zegel van iFCC is met donkerblauwe letters 
op een lichtblauwe achtergrond. Ook hierop staan geen jaartallen etc. 
zodat ik aanneem dat ze meerdere jaren geldig zijn 
of zijn geweest. Benieuwd wat we nog meer vinden, 
lang leve de dubbeltjesboeken.  
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blokje ter inzage waarop een ons bekende zegel 

 
Tenslotte kreeg ik van Nico Beek het onderstaande 

afg
eb
eel
d staat, maar dan in de 
verkeerde kleur. Als u in 
de Edifil catalogus kijkt 
bij nummer 1003 zult u 
deze zegel zien, maar 
dan in het blauw. En in 
dit blokje is de zegel 
echt in het zwart. Het is 
mij bekend dat van deze 
serie Ed.nr. 1002/1004 
ook de 1004 als ‘fanta-
siezegel’ bestaat, maar 
wel in de originele kleur 
groen. Daarom ver-
onderstel ik dat deze 
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De ontwaarding van de postzegels 
ontworpen door 

 

 
 
 

 

 

en dat, ondanks de 
voorschriften, de ontwaarding van de s op velerlei wijzen 
plaatsvond. 

eer dan 10 jaar na het verschijnen van de eerste serie zegels van D. 
aria II en het voorschrift om voor de ontwaarding de speciaal 
ntworpen en verstrekte nummerstempels te gebruiken, werden zegels 
og steeds op afwijkende wijze ontwaard. 

  
 
 

 

 

(deel 2) 
door Isabel Vieira.  

In het eerste deel van dit artikel liet ik u al zi
gebruikte zegel

 

M
M
o
n
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

25 réis D. Luís type I 
Plaatsnaam stempel
Madeira op 5 réis D. Luís,
type I, op fragment van
een krant. 

 
 
 
 

 
25 réis D. Luís type VI
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Andere stempel vormen 

Brief verzonden op 23 juli 1853 van Arcos de Valdevez naar Porto gefrankeerd met 25 réis D. 
Maria II type I, ontwaard met drie inktstrepen, waarschijnlijk is Arcos de Valdevez (agentschap), 
en met een stempel met puntjes, waarschijnlijk in Ponte da Barca (regiokantoor) 

25 réis D. Maria I type I, 
stempel met puntjes 
en twee inktstrepen. 

stempel met cirkels van 
Faro. 

25 réis D. Maria II type I, 

 

stempel met drie strepen v
Elvas en aankomststempel “1

25 réis D. Maria II, type I, 
an 

” 
van Lissabon. 
10 réis D. Luís I, 
stempel stervormig. 
Horizontaal paar 25 réis D. Pedro 
pel V hangend haar type II, stem

met kruisende balken 
25 réis D. Maria II type I, 
stempel met 3 balken 
van Elvas 



Pen vernietiging 

ongeldig te maken door middel van twee inkt 
trepen op het zegel. 

 

 

 
 

 

 

 
Op 1 juli 1853 was het grootste deel van de postagentschappen reeds 
uitgerust met de nieuwe balk stempels. Wanneer men deze nog niet had 
ontvangen, luidde het voorschrift van de Inspecteur-Generaal van de 
Posterijen de zegels 
s

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 réis D. Maria II type I,
ontwaard met de  

 

 
 

 
 

 

plaatsnaam Monforte 

et 25 réis D. Maria II 
ty e I, met penvernietiging. 
Fragment van een envelop m

p

 
 

 

ullend 
haar, roze, type III  
25 réis D. Pedro V kr
 12

 

 
Vertikaal paar 25 réis 
D. Luís I type III 

, 
waarschijnlijk fiscaal gebruikt.  

llend 
haar, roze, type IV  
25 réis D. Pedro V kru

Horizontaal paar 10 réis D. Luís I



 

Ontwaarding door “Port betaald” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
25 ré  Maria II,is D.
13

 

 
 
 

Ontwaarding met lokale nummer stemp
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

25 réis D. Maria II type I 
vernietigd met stempel 
“156” van Tomar 

 
 

Ontwaarding met tariefstempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 réis D. Maria II 

type II  
25 réi ria II,
type I 
s D. Ma
25 réi ria II,

type I 
s D. Ma
els 
l 
25 réis D. Maria II type I 
vernietigd met stempe
“170” van Portalegre. 
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Diverse andere stempels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

25 réis D. Maria II type 
II, afgestempeld met 
een te oud stempel. 

, 
van 

Tomar met omgekeerde 6. 

25 réis D. Pedro V, hangend haar
type II met balkstempel 156 

100 réis D. Pedro V, 
hangend haar, gebruikt als 
fiscaal ze el 

end 

“Lisboa/23/5/63”.  

pel 

postagentschap van Vimioso  

n 
buláncia = 

postwagen) 

100 réis D. Pedro V, hang
haar, met rondstempel 

g

25 réis D. Luís I type III, stem
met concentrische cirkels 
vermoedelijk van het 

25 réis D. Luís I type VI met 
ruitvormig stempel “1” va
Lissabon (Am



 
Inktkleuren 
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 inkt in de loop 
an de jaren, zijn er ook ontwaardingen in de kleur sepia. 

 

 
Het reglement van mei 1853, waarin de ontwaarding van de zegels is 
vastgelegd geeft geen enkele aanwijzing omtrent de stempelinkt. 
Dientengevolge werd in de eerste weken voor de ontwaarding de inkt 
gebruikt die op dat moment aanwezig was op het postagentschap. In 
circulaire 2 van 12 juli 1853 wordt aangegeven dat hiervoor een 
oliehoudende zwarte inkt dient te worden gebruikt. In de eerste jaren 
moesten de directeuren van de postagentschappen de inkt plaatselijk 
betrekken, wat niet makkelijk was. Vanaf januari 1855 ging men er toe 
over de inkt door de centrale postadministratie te verstrekken. Wel werd 
in veel gevallen, bij gebrek aan zwarte inkt, de uit de voorfilatelistisch 
tijdperk stammende blauwe of groen-blauwe inkt gebruikt, waarbij de 
zegels, hoewel zeldzaam, werden ontwaard met deze kleuren en in 
uitzonderingsgevallen met rode inkt. Door onzorgvuldige lokale fabricage 
van de zwarte inkt en door veranderring van de tint van de
v

Brief verzonden op 8 september 1953 van Porto naar Margaride, gefrankeerd met 25
réis D. Maria II type I, met balkstempel “52” van Porto in blauw en voorfilatelistisch
datumstempel “Porto 8/9/-- in blauw. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plaatsnaam stempel Balkstempel “149” 
Balkstempel “63”  
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rding en 
nderen waar geprobeerd werd gebruikte zegels te gebruiken. 

 
 

Uit diverse richtlijnen, uitgegeven door de Directeur-General van de 
Posterijen, valt duidelijk af te leiden dat het zeer belangrijk was dat de 
gebruikte zegels ontwaard werden op zo een wijze dat hergebruik 
onmogelijk was. Het bedrag aan porto was laag en dit nieuwe systeem 
zou winstgevend kunnen worden door de groei van het postverkeer en 
een effectieve ontwaarding van de zegels.  Circulaires met nieuwe 
aanbevelingen en waarschuwingen aan minder ijverige beambten in de 
uitvoering van de instructies volgden elkaar op.  Niettemin waren er 
brieven die verzonden werden zonder de verplichte ontwaa
a
 

 

Lousada, 6:8:6, in blauw  “Cabereiras”, in groen Golegã, 5:10:5, in sepia 

Brief verzonden van Penafiel naar Porto op 15 november 1856, gefrankeerd met 25 réis D. 
Pedro V, welke niet werd ontwaard door de post. Aankomststempel op achterzijde 



  
 

Voorzijde van een brief verzonden van Lissabon naar Porto op 19 augustus 1857 gefrankeerd 
met 25 réis D. Pedro V, krullend haar, type I, welke reeds gebruikt was (geprobeerd is het 
stempel weg te vegen). De post pasten de bestaande reglementen toe: “In het geval dat me
post tegenkomt met zegels, die reeds gebruikt zijn, zal het porto zijn als niet gefrankeerd”. 
Gezien het gewicht werd de brief beport met 40 réis zoals men kan zien aan het stempel “4

n

0” 
n bevestigd met de met de hand geschreven bemerking “Sello servido” (zegel gebruikt) e
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◄▬► 

aschrift: 

eker Commander 

 ook genoten hebt van de prachtige stukken 
ie zij ons heeft laten zien. 

 
       Henk Veen 

 
N
 
Bovenstaande twee artikelen zijn de vertaling en de afbeeldingen van 
een 1 kader tentoonstelling van Isabel Vieira. Zij heeft hiermee reeds 
diverse prijzen gewonnen, waarbij de laatste prijs de b
Dias Ferreira van de Clube Filatélico de Portugal was. 
Ik dank haar voor de toestemming dit te hebben mogen vertalen en 
publiceren en ik hoop dat u
d
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Portugal verzamelen: Een hobby en een verrijking 

s het 
o

aatjes voor wel 

e

p een laag pitje te 

racht bij de Marine als matroos.  

 
Het was in de tijd dat ik nog op school zat dat mijn 
moeder mooie gekleurde 
postzegels meenam van 
haar werk. Die 
postzegels hadden op 
brieven gezeten vanuit 
het buitenland. Het was 
enkele jaren na het 
einde van de tweede wereldoorlog. Dat wa

begin van mijn belangstelling vo
Samen met een vriendje ging ik Nederland 
verzamelen. Wij kochten en verkochten op de 
postzegelmarkt, die iedere zaterdag bij het 
postkantoor op de hoek van de Prinsestraat 
in Den Haag werd gehouden. Gewone zegels 
voor 1 of 2 cent en mooie pl

r postzegels. 

een stuiver. 
In 1950 leerde ik op de HBS een jongen 

r was en hij bracht mij in contact met de padvinderij 
(tegenwoordig noemen ze dat scouting). Ik leerde 
daar o.a. de fijne kneepjes van het kamperen, wat ik 
later met vrouw en kinderen veelvuldig heb gedaan 
en nog steeds graag doe. He
toen o

Mooie gekleurde zegels 

Op school 

Postzegels verzamelen 

kennen die padvind

t postzegelen kwam 

staan. 
Uit naam van de koningin 

kreeg ik in 1954 het verzoek om mijn dienstplicht, 
die je toen nog had, te vervullen.  Twee jaar heb 
ik doorgeb
In oktober 1956 lagen we met de kruiser “De 
Ruyter” (die schuit bestaat al lang niet meer) het 
weekend in Lissabon. Via de scheepsomroep 

waren we al op dit bezoek 
voorbereid met behulp van 
fado’s gezongen door Amália 
Rodrigues.  Ik herinner me hoe 
schitterend het was om in de 
namiddag met een zonnetje de 
Taag op te varen, langs de 

Scouting 

De Marine 

 
 

Torre de Bélem

Sintra



Torre de Bélem om dan aan bakboord op de oever Lissabon te zien 
liggen. Er waren voor ons enkele excursies georganiseerd zoals een 
bezoek aan Sintra en aan Fatima. Met een aantal maten heb ik toen een 
deel van Lissabon verkend. 

Na mijn afzwaaien moest ik natuurlijk gaan werken om centjes te 
verdienen. Ik trouwde en er kwamen kindjes en de 
postzegels lagen in de kast 
voor later. 

Briefkaart hommage aan Amália Rodrigues 

Er kwam een tijd dat het ons 
wat beter ging. We konden ons 
een autootje permitteren en wij 
gingen op vakantie met de tent 
en met de kinderen achterin.  

Portugal en trouwens het hele Iberisch schiereiland 
bleven trekken.  

Centjes verdienen 
De eerste auto 

In 1967 hebben we in april een rondreis 
gemaakt. Door de Picos in Spanje, via Chaves 
Portugal in, langs Lissabon naar de Algarve, 
waar zegge en schrijve slechts één camping 
was (moet je nu eens komen!). Bij Villa Real 
met een pontje over naar Spanje. De Féria in 
Sevilla bezocht, Gibraltar bekeken, en 
natuurlijk Granada en verder langs de kust De kinderen achterin! 
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weer naar boven en naar huis.  
Thuis kwamen de postzegels weer voor de dag en ik ben toen begonnen 
met Portugal. Het verzamelen van Nederland had ik maar opgegeven 
(daar was trouwens niets aan want dat verzamelde iedereen).  
Portugal is zo mooi en zo rustig. Het ligt als het ware met zijn gezicht 
naar de zee en met zijn rug tegen Spanje aan. Het is ook heel anders 
dan Spanje en het bleef trekken. 

De brug van Amarante 

We gingen jaar na jaar vier weken op vakantie naar Portugal. Vier dagen 
rijden heen en vier dagen terug (autoroutes had men in Frankrijk nog niet 
van gehoord). 
Meestal verbleven we in Amarante dat een kleine camping had aan de 
rand van de rivier de Tamega. We waren er vaak de enige. Maar we 

hebben ook vele delen van het land verkend. 
De kastelen in Lissabon en Guimarães. In 
Lissabon een stierengevecht bijgewoond en 
gesnoept van de vele lekkere zoetigheden.  
In 1977 kwam er een 
eind aan deze 
bezoeken. De 
kinderen waren te 

groot en het leven veranderde. Het verzamelen 
van Portugal ging echter door.  

Het kasteel van Lissabon 
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In 1988 ben ik lid 
geworden van KSP 
en mijn filatelistische 
interesse werd 
groter. Helaas waren 
veel artikelen en 
boeken in het 

Portugees, en omdat de interesse voor het 
land nog steeds aanwezig was ben ik toen  aan een cursus Portugees 
begonnen bij de Volksuniversiteit. Dat heb ik 3 jaar volgehouden. Ook 
ben ik me gaan interesseren voor de geschiedenis van dit land. Een 
geschiedenis die meer omvat dan de ontdekkingsreizen. 

 

 
 

1998 was het jaar van de Expo en gelijktijdig werd er in Lissabon een 
grote internationale postzegeltentoonstelling 
georganiseerd. Dit was de aanleiding om voor het 
eerst na vele jaren weer naar Lissabon te gaan. 
Dit maal niet met de 
auto maar met het 
vliegtuig. Het was een 
blij herkennen. 
Sindsdien probeer ik 

ieder jaar toch wel een weekje in Lissabon 
door te brengen.   

 

Met het vliegtuig naar Lissabon 

De interesse in Portugal 
bracht me ook in contact 
met Portugese schrijvers als 
Eça de Queiros, Saramago 
en Pessoa. Diverse boeken 
staan er nu in de 
boekenkast. 
De vele papiersoorten in de 
Portugese zegels hebben mij 
ertoe aangezet me te verdiepen in 
in de 19e eeuw en de 

ontwikkeling van de diverse druktechnieken.  

 

Fernando Pessoa 

U ziet en leest waar het 
simpel verzamelen van 
Portugese postzegels toe kan 
leiden. Zo ook dit stukje proza 
dat als illustratie uitsluitend 
Portugese zegels bevat.  Oude boekdrukpers 
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        Henk Veen 



 22

DIVERSE BERICHTEN  
 
Is uw e.mail adres gewijzigd? 
Wilt u Henk Veen s.v.p. een mailtje sturen als uw adres is gewijzigd? Zijn 
adres is als vanouds: ksp-iberia@planet.nl. Zorg dat u bereikbaar blijft. 
Bedankt voor uw hulp !  
 
Gratis koffie/thee, soep en broodjes 
Ook bij deze Iberia ontvangt u weer een aantal consumptiebonnen 
waarmee u bij de bijeenkomst gratis consumpties kunt afhalen in de 
koffiekamer. Koffie/thee of cola, maar het mag ook een broodje of soep 
zijn. Een extra reden om te komen ! 
 
Tachtig nummers van Iberia op CD-Rom 
De eerste 80 Iberia’s inclusief een index zijn op CD Rom verkrijgbaar bij 
Hans Vinkenborg. De Iberia’s omvatten de periode vanaf april 1987 tot 
september 2007 in pdf en voor zover nodig wordt Adobe Acrobat er 
standaard bijgeleverd. De CD Rom bevat een schat aan informatie en 
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 en 
voor niet-leden voor € 20,-. Hans Vinkenborg heeft er bij iedere bijeen-
komst een aantal bij zich maar u kunt ook bellen/mailen (ook voor alle 
andere publikaties die op de achterflap vermeld staan). Koop deze CD 
Rom want niet alleen wordt u er wijzer van maar u steunt hiermee ook de 
vereniging. Aarzel dus niet ! 
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)  
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen geredu-
ceerde tarieven zegels kunt laten keuren. 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. Of misschien is die dure zegel toch echt! 
Informatie bij Frits van Beekum, Henk Veen of Hans Vinkenborg. 
 
De KSP website op internet met powerpoint presentatie 
Heeft u de PP presentatie al bekeken ? 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, ook kritiek is 
welkom. 

mailto:ksp-iberia@planet.nl
http://www.ksp-iberia.nl/
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Oproep om presentaties te houden 
Wanneer kunnen we u inplannen voor een presentatie? Heel veel van 
onze leden weten veel over een bepaald onderwerp waarin zij 
gespecialiseerd zijn maar delen hun kennis niet of onvoldoende met de 
andere leden. Daarom roepen wij u op om eens iets te komen vertellen 
over uw verzameling en daarbij kunt u gebruik maken van de kaders die 
wij beschikbaar hebben waarop u een aantal zegels kunt uitstallen. En 
als u het ons tijdig laat weten kunnen we ook een aankondiging zetten in 
Iberia. Wees niet verlegen en denk niet dat het onderwerp anderen wel 
niet zal interesseren, want het tegendeel is meestal waar. En het mag 
ook 3 minuten duren als u geen half uur kunt volpraten ! Denk er eens 
over na en benader ons als u een idee heeft. Ook artikelen (lang of kort) 
zijn nogsteeds van harte welkom.  
 
Annonces 
De advertenties in Vraag en Aanbod zijn gratis voor leden. Zoekt u iets? 
Wilt u iets kwijt? Meld het aan. Heeft u al een advertentie, kijk dan of 
deze nog aktueel is en geef uw wijzigingen door aan Hans Vinkenborg. 
 
Web links 
Wij hebben de laatste tijd van verschillende leden web sites door-
gekregen die ook voor u interessant kunnen zijn. Wij geven ze hierbij 
aan u door. Er zijn 2 fora voor Spaanse resp. Portugese filatelie, te 
weten www.filaposta.com (ook in het Engels) resp. www.selos-postais.com. 
Verder is er veel informatie over Portugese filatelie te vinden op de sites 
www.cfportugal.com en www.inteirospostais.com. En over de Spaanse filatelie 
veel informatie op de site: www.catalogoselloscasandra.es en een 
weblog/forum op www.agoradefilatelia.org. De moeite waard, veel succes ! 
 
 

VRAAG EN AANBOD 
 
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 doorgegeven 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, maak er gebruik van ! Als uw advertentie al is opgenomen, kijkt u 
dan s.v.p. even na of hij nog aktueel is. Nieuwe advertenties zijn welkom. 
  

 
 

http://www.filaposta.com/
http://www.selos-postais.com/
http://www.cfportugal.com/
http://www.inteirospostais.com/
http://www.catalogoselloscasandra.es/
http://www.agoradefilatelia.org/
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