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VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 21 mei 2011 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.
2.
3.
4.
5.

Opening;
Ingekomen stukken;
Bestuursmededelingen: oa jubileumviering 25 jaar KSP in 2012, zie
ook “DIVERSE BERICHTEN” in deze IBERIA;
Rondvraag;
Sluiting.

Tijdens deze vergadering zal Frits van Beekum wat uit zijn verzameling
laten 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. Na de brug over het AmsterdamRijnkanaal 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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Ook tijdens deze bijeenkomst vindt de gebruikelijke veiling plaats.
Schriftelijk bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk de donderdag voor
de bijeenkomst aanwezig te zijn bij de veilingadministratie.

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

17 september 2011 te Utrecht
26 november 2011 te Utrecht (Portugese 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@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.

2011
Deze keer zijn er minder beurzen bij ons bekend dan anders. De volgende zijn wellicht ook voor u interessant:
26 en 27 augustus
Hollandfila te Barneveld (Veluwehal) (zie
www.eindejaarsbeurs.nl/01/index.html).
2 en 3 september
Filafair (Hertogpost) in Den Bosch (zie www.filafair.nl)
30 september t/m 8 oktober
Exfilna 2011 in Valladolid, Spanje.
2

1 en 2 oktober
Antwerpfila 2011 najaarsbeurs in Antwerpen.
14 t/m 16 oktober
Postex in Apeldoorn (zie www.postex.nl).
28 en 29 december
Eindejaarsbeurs/Stamptales in Barneveld, Veluwehal (zie
www.eindejaarsbeurs.nl/01/index.html).

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 reacties op de zegels die ik in de vorige Vraagbaak heb
afgebeeld, dus ik neem maar aan dat u het antwoord ook niet weet.
Jammer dat de Marokkaanse tabakszegel ook niet kon worden
thuisgebracht. Ook op het Portugese vignet ontving ik geen reactie dus
voorlopig weten we niet wat koning Alfonso in Ourique heeft gedaan.
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Vandaag gaan we naar Tenerife. Ik heb vorige maand 3 prachtige zegels
kunnen kopen waarin het goede klimaat op dit Canarische eiland
centraal staat. De zegels hebben een Spaanse, Engelse en een Franse
kopregel en vermelden een overzicht van de gemiddelde temperatuur in
iedere maand van het jaar. Aan de zijkant staat nog vermeld dat de
zegels zijn uitgegeven door het centrum voor propaganda en
ontwikkeling van het toerisme dus dat weten we alvast. Maar hoe en
wanneer deze zegels gebruikt hadden moeten worden blijft onduidelijk.
Ik schat in dat deze zegels zijn uitgegeven rond de 60-er of 70-er jaren
maar ook dat is een gok. Wellicht heeft iemand deze zegels al eens op
een brief gezien? Ik hoop dat u het weet. En ik zou ook graag willen
weten of er nog meer van deze zegels zijn. Ik ben benieuwd of u het
weet.
Verder wil ik het deze keer beperken tot nog één andere postzegel
waarvan ik niet eens zeker weet of deze wel in Spanje is uitgegeven, het
zou best uit een ander Spaanstalig land kunnen komen. Deze zegel
toont een soldaat die klaarblijkelijk
in
het
Oostenrijks-Hongaarse
leger meevocht want hij ziet er niet
uit als een Spaanse soldaat.
Onder de afbeelding staat dat de
opbrengsten ten goede komen
aan het Oostenrijks-Hongaarse
leger, althans dat van het leger
verzin ik erbij. Mijn twijfel zit verder
in de 10 centavos, dat klinkt
eerder als een muntsoort die
ergens in Zuid-Amerika werd
gebruikt, maar wat hebben die te
maken met Oostenrijk?
Het is wel een prachtige zegel.
Jammer genoeg staat er ook geen
naam van een drukkerij onder dus
er is weinig houvast. Als iemand
weet bij welk land deze zegel
thuishoort en welk verhaal erbij
hoort dan hoor ik het graag.
Hans Vinkenborg
4

Comissão Portuguesa de
Prisoneiros de Guerra
De grote Oorlog werd beëindigd op 11 november1918 om 11 uur, maar
de vrede van Versailies was gedateerd op 28 Juni 1919 en toen pas
werden de Duitse gevangenen in het Fort São João Baptista in Angra do
Heroísmo op de Azoren per ss. Lothar Bohlen naar Hamburg
afgescheept. De precieze datum was 29 oktober 1919.
Deze krijgsgevangenen werden vanaf 1916 verzameld in het Fort van
Angra en waren afkomstig uit diverse kampen in Mozambique, Angola,
Madeira, India en ook van plaatsen op de Azoren.
In mei 1916 waren er 678 geïnterneerden en in april 1918 bedroeg het
slottotaal 763 personen. Ik was er oorspronkelijk vanuit gegaan dat er
Duitse soldaten geïnterneerd werden, omdat voor de geallieerden de
Azoren een uitgelezen plek was om daarheen hun gevangenen af te
schepen, vooral vanwege de onmogelijkheid om te ontsnappen. Er blijkt
nu dat alle geïnterneerden in feite burgers waren die tijdens de oorlog op
Portugese gebieden toefden, alsook in de koloniën. Er waren zeelui bij
van geconfisqueerde boten uit Duitsland, veel zakenlui en ook
fabrieksdirecteuren van Portugese bedrijven.
Behalve de 89 Duitse schepelingen was er een interessante groep van
26 burgers van de Deutsche Atlantische Telegraphen Gesselschaft van
het Duitse onderzeeboten kabel station op Horta, die dus het
duikbotenverkeer regelden op de Oceaan. Dit waren dus de enige
geïnterneerden die direct iets met de oorlog te maken hadden. De
geconfisqueerde boten waren vrachtschepen met normale ladingen,
waarbij de Portugese Posterijen eenmaal hun slag sloegen met de
inname van papier voor de Ceres postzegels.
Opvallend in het Fort was wel het feit dat er drie klassen van
geïnterneerden waren. De rijke burgers met hun familie die voor hun
eigen onderhoud konden zorgen en ook op Angra onder begeleiding hun
inkopen konden doen en vervolgens de wat mindere families die wat
minder te spenderen hadden om tenslotte met de zeelui in de derde
klasse te geraken.
Er was nu een accoord bereikt in 1916 om via het Rode Kruis te Geneve
correspondentie te ontvangen en te verzenden naar Portugese
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gevangenen in Duitsland en dat waren werkelijke soldaten, en naar de
Duitse en Oostenrijkse geïnterneerden in Portugal.
Volgens
gegevens
van
de
Portugese
Posterijen
zoals
vermeld door Marquez werd er als
krijgsgevangenenpost in 1917 een
aantal van 77.611 brieven en
kaarten verstuurd naar Portugese
gevangen soldaten in Duitsland en
werden er 82.194 brieven etc.
ontvangen in Angra voor de
geïnterneerden.
Merkwaardigerwijze
vermeldt
Marquez in zijn boekwerk over de
posthistorie dat er geen getallen
bekend waren van de uitgaande
post
van
de
Duitse
geïnterneerden, terwijl dit toch
eenvoudig te constateren viel. Omdat dezelfde gegevens voor 1918
officieel resp. 32.493 en 3.749 bedroegen, kan men afleiden dat er van
deze gegevens niets deugt. De Duitsers zouden dus 82.194 brieven
hebben ontvangen in 1917 en een jaar later 3.749. In 1917 zouden de
763 geïnterneerden dus meer dan 100 poststukken hebben gekregen
per persoon terwijl er hele families met kleine kinderen in het kamp
vertoefden.
Het merkwaardige is dat Marquez dit zonder commentaar overneemt,
terwijl in een oogopslag gezien kan worden dat alles niet kan kloppen,
hoe officieel het ook is.
Ook wat betreft de uitgave van de speciale krijgsgevangenen postzegel
kan Marquez weinig zinnigs zeggen over de uitgave van de CE nummer
2 Rode Kruis emissie, waarvan hij de eerste emissie schat op 15.400 en
er nog een tweede emissie van wellicht nogmaals dat getal op laat
volgen, hoewel hij het later over verschillende oplages spreekt tot 1919
in april en dat nog wel minimaal. In feite is de Rpde Kruis 2 een overdruk
in groene inkt van de nummer één van het Rode Kruis en deze opdruk
werd verzorgd door de firma M. Correa dos Santos alsmede door de
Casa Holandeza in de Rua de Alfandaga te Lisboa. Als gevolg van dit
switschen van drukkers zijn er kopstaande exemplaren alsmede
verschoven opdrukken en men heeft er geen idee van hoe vaak beiden
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opdrukkers zijn gevraagd. De aantallen zullen wel beperkt zijn gebleven
gezien het geringe aanbod in de markt en de navenante prijs.
De interessante vraag is nu wie er gebruik hebben gemaakt van de Rode
Kruis 2 zegel. Er was vrijdom van frankering via de 1916 afspraken en
dus kon een ieder met familie in krijgsgevangenschap grátis brieven,
pakjes en geld sturen via Geneve.
Daar waar de Posterijen aanwezig waren, kon men zonder problemen en
dus zonder frankering de post versturen. Echter lag het probleem in de
binnenlanden van Portugal waar de postdiensten niet op de hoogte
waren van de vrijdom en dus betaling vroegen. In plaats van deze
diensten met een brochure op de hoogte te stellen, besloot men om de
zegel met opdruk te maken, zodat een ieder kon zien dat er vrijdom was.
De zegels, of eigenlijk toch vignetten, waren alleen te krijgen op de
kantoren van het Rode Kruis die natuurlijk in het binnenland maar
beperkt aanwezig waren. Daarbij was er in de grote steden of kampen
geen enkele behoefte aan een zegel omdat men ongefrankeerd kon
blijven schrijven. In feite maakte dus niemand gebruik van dit volkomen
onnodige zegel.
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Net als alle andere Rode Kruiszegels, en de vignetten van vrijdom van
frankeren, werden in principe deze zegels niet afgestempeld omdat er in
feite niets te ontwaarden viel. Natuurlijk is een afgestempelde Rode
Kruis nummer 2 niet te vinden, omdat dit zegel alleen gebruikt werd voor
post naar Duitsland, als er al een zegel gebruikt werd. Daarom komt de
postfrisse Rode Kruis nummer 2 nog al eens op de markt, maar is de
notering voor een gebruikt exemplaar onzinnig. Wij moeten ons trouwens
ook afvragen of sommige gebruikte zegels van het Rode Kruis, de
Schutterij, en de Sociedade Geographica echt in een verzameling thuis
horen, het blijven onmogelijke producten en waarschijnlijk nooit echt
gelopen.
Wat de verder posthistorie betreft, kan nog vermeld worden dat er in het
Angra verzamelkamp gebruik werd gemaakt van onder andere Rode
Kruis postkaarten met ingedrukte zegel 1. De afstempeling van de post
geschiedde met violette of zwarte opdrukken van Commando Militar dos
Açores, Delegação Da Comissão de Prisoneiros Angra do Heroísmo in
rood. Verder nog het groene stempel Deposito de Concentrados
Alemães dat ook nog “na Ilha Terceira” kon vermelden. Ook het stempel
“Censurado” was in groen of rood.

Rest nog te vertellen dat verschillende geïnterneerden na de oorlog in
Portugal hun werkzaamheden hebben voortgezet en dat Portugal Kionga
en verschillende Duitse vrachtvaarders met lading als oorlogsbuit heeft
overgehouden aan een oorlog waarin het deelnam met divisies van
slecht uitgeruste troepen, min of meer gedwongen door de Engelse
bondgenoot.
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Foto 's uit het São João Baptista kamp geven een mooi beeld van de
geïnterneerden. Mensen in keurige kleding met wandelstokken alsof ze
een uitstapje maakten of klaar stonden om naar een casino te gaan.

Fort São João Baptista te Angra
Jan van Gerwen

Een aardig tijdsbeeld
De getoonde kaart links toont weer
een fraaie afbeelding van de
bezorging van de post in Spanje. De
duidelijk oververmoeide postbesteller
te paard die het zweet van zijn
voorhoofd veegt heeft zojuist zijn post
bezorgd en de elegant geklede dames
en heer nemen kennis van de inhoud.
De fraaie jurk past zo in de serie
klederdrachten die zo typisch zijn voor
de diverse steden en streken van
Spanje. De in Parijs gedrukte kaart
toont
weer
een
meegedrukte
postzegel op de voorzijde uit de serie
Alfonso XIII van rond 1890. Het
geheel vormt een aardig en kleurrijk
kijkje op het leven in die dagen.
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Valse Canarias zegels (Ed.nrs. 31-33)
door: Hans Vinkenborg
In de afgelopen maanden is er een voor mij nieuw type vervalsing
opgedoken op Ebay dat voor zover ik weet nog niet is beschreven. Ik
werd er op attent gemaakt door Willem Roemer die de kleur van de
opdruk niet vertrouwde, maar nadat we beiden een set gekocht hadden
bleek er veel meer mis dan alleen de kleur van de opdruk. Allereerst
krijgt u een afbeelding van de originele zegels (boven) en van de valse
zegels (onder) zodat u ze kunt zien.

Zoals u kunt zien is de opdruk van de 1e zegel lichter bruin dan het origineel. Dit geldt in mindere mate voor de groene opdruk. Maar de opdruk
van de 3e zegel is niet violet maar blauw, dus die klopt niet. Ook heb ik
de tanding nagemeten, de originele zegels hebben boven/onder 14 ¼ en
links/rechts 13 ½ als tandingsmaat, maar de valse hebben aan vier
zijden 14 ¼ als tandingsmaat dus dat klopt ook niet.
Deze zegels staan in de Edifil catalogus bij Canarias vermeld als nummers 31-33 en hebben een opvallend watermerk. Dat bleek een behoorlijk probleem voor de vervalsers want die beschikten niet over gelijk papier. Dus heeft men maar besloten om het watermerk op de achterzijde
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te drukken en er vervolgens een gomlaag overheen aan te brengen, met
het volgende opvallende resultaat. Links ziet u een originele zegel en
rechts ziet u een valse zegel met opgedrukt geel-bruin ‘watermerk’. Als
je de zegels tegen het licht houd zie je bij de originele zegels inderdaad
een watermerk, bij
de valse zegels zie je geen
watermerk.
Op de linker originele zegel
staat zoals u ziet een
keurstempel van Roig.
Vanwege de zwarte achtergrond is het watermerk
goed zichtbaar. Op de
rechter valse zegel is het
watermerk opgedrukt.
Ook over de gom is wel wat te vermelden. De originele zegel heeft een
regelmatig opgebrachte gomlaag waarop bij strijklicht horizontale banen
zichtbaar zijn. De valse zegel heeft een egale gomlaag die craquele is,
dus vol barsten.
Maar ook op de voorzijde van de zegel is wel veel aan te merken. Bij
vergroting van de details blijkt dat de tekening van de valse zegel
behoorlijk grof is en veel detail mist. Ik toon u graag het gezicht van de
engel (links van het wapen) om dit te laten zien. Maar niet alleen dat
detail, ook de details van het wapen zelf zijn minder goed zichtbaar.
En de kleur blauw
van de basiszegel is mooi
helder blauw terwijl van de rechter valse zegel de
kleur blauw veel donkerder is. Al met al is er dus een heel scala van
kenmerken waaraan u de echte en de valse zegel kunt herkennen. Er
circuleren op dit moment veel van deze valse zegels, zowel in Duitsland,
Engeland als Spanje. U bent in ieder geval vast gewaarschuwd !
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De T-stempel in een cirkel van Puerto Rico:
telegraaf gebruik of strafport ?
door: Hans Vinkenborg
Op pagina 16 van IBERIA 93 van november jl toonde ik u een afbeelding
van een telegram(-kwitantie) met daarop een veelvoud van postzegels
die geperforeerd waren met 1 groot gat (taladro circular) en die bovendien waren afgestempeld met een T-stempel in een cirkel. Daarop werd
mij door Frits van Beekum gevraagd of die stempel wel echt het telegraaf
gebruik aangaf omdat bij het rond 1875 ingevoerde internationale UPU
verdrag was afgesproken dat een T-stempel internationaal in het postverkeer tussen landen zou worden gebruikt om aan te geven dat strafport (‘Taxe’) verschuldigd was. Dit is correct, maar ik vertelde hem toen
al meteen dat in Puerto Rico alles anders is dan wat je normaal kunt
verwachten. Dit wil ik hieronder graag verder toelichten.
In mijn verzameling heb ik een
heleboel zegels die deze stempel of
een fragment ervan tonen en een paar
blokjes van vier zegels waarop de hele
stempel staat en waarvan er hierbij
één blokje en een aantal zegels zijn
afgebeeld. De T-stempel staat in een
cirkel waarvan de buitenste diameter
22 mm bedraagt en de kleur van de
stempel is meestal donkerblauw en
soms zwart. Deze stempel komt voor
op zegels die vanaf 1882 in omloop
waren (Alfonso XII) en bleven de hele
Spaanse periode (tot 1898) in gebruik.
Over deze stempel zijn vaak
discussies gaande tussen de verzamelaars in Spanje en de
verzamelaars van zegels van Puerto Rico die dezelfde kern hebben als
de hierboven opgeworpen vraag: telegraaf of strafport ? De Spanjaarden
stellen dat het een strafport stempel is en de verzamelaars van Puerto
Rico, waaronder ikzelf, stellen dat het telegraaf gebruik is, wel met een
nuance die hierna nog zal volgen. Het standpunt van de Spanjaarden
volgt uit het feit dat toen dit stempel destijds vanuit Spanje naar de
kolonien werd gestuurd er zonder twijfel een instructie bij zal hebben
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gezeten dat deze stempel bedoeld was als strafport aanduiding. Maar in
de praktijk liep dit althans in Puerto Rico heel anders.
Diverse
schrijvers
(waaronder Roger
Preston) die gespecialiseerd zijn/waren
in de filatelie van
Puerto Rico hebben
aandacht aan dit
thema
gegeven.
Preston schrijft in
1936 in het tijdschrift
van de APS: “Onder
het Spaanse bewind
fungeerden vele zo
niet alle postkantoren tevens als
telegraafkantoren. In
die periode werden
meestal
gewone
postzegels gebruikt
voor
telegraafgebruik en pas vanaf
1871 kwamen er
ook aparte telegraafpostzegels. Maar de gewone postzegels overheersten en die werden bij
telegraafgebruik geperforeerd met één groot rond gat of afgestempeld
met een T-stempel van ‘Telegraaf’ of voorzien van beiden. Het is niet
uitgesloten dat de T-stempel daarnaast ook gebruikt werd om aan te
geven dat strafport verschuldigd is, conform internationale afspraken,
maar daarvan is geen voorbeeld bekend. Dat werd anders toen in 1898
de eilanden onder Amerikaans bewind kwamen want vanaf dat moment
werd de T-stempel wel hoofdzakelijk gebruikt om aan te geven dat
strafport verschuldigd was”.
In de vorige twee afleveringen van IBERIA toonde ik u al vele zegels met
dit grote perforatiegat van telegraafgebruik. Preston zegt dat hij zelf nooit
iets gezien heeft waaruit blijkt dat het T-stempel (ook) gebruikt werd als
strafport aanduiding. Maar een collega Puerto Rico filatelist uit de USA
(Byron Mitchell) heeft onderzoek gedaan in recente veilingcatalogi en
daarover verslag gedaan in zijn artikel in Puripex 2010 (het jaarboek van
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de Sociedad Filatelica de Puerto Rico). Ook hij kwam tot de conclusie
dat het T-stempel gebruikt is in de periode 1882-1898 en dat het zeldzaam is als de stempel los van de postzegel op een enveloppe staat. Hij
vermoed dat de instructie vanuit Madrid de postkantoren nooit bereikt
heeft en dat het telegraafgebruik dus waarschijnlijk gebaseerd is op een
misverstand. Er is in die periode zelfs maar één enveloppe bekend die
binnen Puerto Rico heeft gecirculeerd waarop dit stempel is gebruikt om
aan te geven dat stafport verschuldigd is. Wel vond hij in de veilingcatalogi twee voorbeelden van internationaal gebruik van deze T-stempel

waarbij het stempel werd gebruikt om strafport aan te duiden en dus één
van gebruik binnen het eiland. Bijgaand ziet u afbeeldingen van het
gebruik van het T-stempel losstaand van de zegels op brief. In deze
voorbeelden is de T-stempel dus wel gebruikt om strafport aan te geven.
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De eerste brief uit 1892 gaat van Puerto Rico (van Mayaguez via San
Juan) naar Berlijn via Spanje. Hij is gefrankeerd met een zegel van 5
cent en dat moest 8 cent zijn. De tweede brief uit 1898 gaat van Humacao naar Spanje. Hierop zit helemaal geen frankering, waarschijnlijk
omdat door het uitbreken van de oorlog schaarste aan zegels bestond.
Het gebruik van de T-stempel op deze brief heeft in ieder geval niets te

maken met telegraafgebruik. De derde brief liep binnen het eiland in
1894 van Utuado naar Arecibo en heeft ook geen postzegel. Overigens
blijkt in alle drie gevonden voorbeelden uit niets dat de strafport ook echt
is geheven. Op latere brieven van na 1898, in de Amerikaanse periode,
werd het stempel wel gebruikt zoals dat in het UPU verdrag bedoeld
was.
Uit het voorgaande kan eigenlijk maar één conclusie getrokken worden,
namelijk dat de T-stempel nagenoeg uitsluitend werd toegepast bij
telegraafgebruik ondanks de door de Spanjaarden afgegeven instructie.
Waarschijnlijk is het geen kwade wil want dan zou het niet zo lang
hebben voortgeduurd. En verder kunnen we vaststellen dat het gebruik
van dit stempel op een brief echt zeldzaam is en dat daarvan maar
enkele exemplaren bekend zijn. Verder kan ik hieraan nog toevoegen
dat dit stempel in zuster kolonie Cuba helemaal niet voorkomt en dat is
op zijn minst curieus te noemen. Waarom is dit stempel nooit naar Cuba
gezonden? In geen enkel stempelboek van de Spaanse periode van
Cuba wordt melding gemaakt van zo’n T-stempel en ik heb er ook nog
nooit één gezien. Wel werden in Cuba telegraafzegels gebruikt vanaf
1868 maar zoals ik in het vorige artikel ook al noemde, in Cuba zijn ook
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Boekbespreking: Medicine Through Philately
(La Medicina a traves de la Filatelia)
door: Hans Vinkenborg
In het begin van dit jaar verscheen
in Spanje een boek dat geheel
gewijd is aan tuberculose zegels
van
Spanje,
hoofdzakelijk
vignetten en postzegelboekjes. Dit
prachtig uitgevoerde boek is
geschreven door Manuel J. Casal
die beroepshalve bij TBC is betrokken bij de medische faculteit in
Cordoba. Het boek is in full-colour
en telt 151 bladzijden waarin ca.
440
kleurenafbeeldingen
zijn
opgenomen van zegels, vellen,
boekjes, poststukken etc. Het
betreft in alle gevallen zegels voor
het goede doel en dus gaat het om
vignetten, maar dan van een soort
waarvan u er nog niet veel gezien
zult hebben. Er gaat een wereld
voor u open. Nog nooit zijn er
zoveel TBC vignetten bijeen
gehaald. Het boek behandelt de zegels in volgorde van uitgifte en
fungeert daarom als een catalogus van TBC zegels. Daaraan
voorafgaand wordt de geschiedenis van de TBC bestrijding in Spanje
beschreven. De TBC zegels bestrijken de periode van 1909 tot 1981 en
alle emissies worden besproken en er worden afbeeldingen van
getoond. Verder wordt aandacht besteed aan aanverwante relevante
zaken waaronder literatuur en poststukken. Dit boek is alleen vanwege
de vele mooie en zeldzame afbeeldingen de moeite van het bestellen
waard en u kunt kiezen tussen de Spaanse en de Engelse uitgave,
afgebeeld ziet u de voorkant van de Engelse versie. Het boek kan
rechtstreeks besteld worden bij de schrijver (die ook Engels spreekt) als
u een mailtje stuurt naar mi1carom@hotmail.com. De kosten bedragen €
20,- + € 10,- voor porto. Als u zijn bankgegevens etc opvraagt meldt dan
welke taal u wenst. Aanbevolen.
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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 !
Eigen publicaties van KSP.
Op de binnenzijde van de achterflap van deze IBERIA kunt u zien welke
publicaties van KSP nog te koop zijn bij Hans Vinkenborg. Hij neemt ze
mee naar de bijeenkomst en sommige uitgaven zijn in de uitverkoop met
50% korting omdat we ruimte willen maken voor nieuwe publicaties. Ook
de CD Rom met de eerste 80 IBERIA’s inclusief een index is verkrijgbaar
bij Hans, maar die is niet in de uitverkoop. De IBERIA’s omvatten de
periode vanaf april 1987 tot september 2007 in pdf en voor zover nodig
wordt Adobe Reader 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,-. Het boekje
Echtheidskenmerken is uitverkocht. Als u niet naar de bijeenkomst kunt
komen dan kunt u hem ook bellen/mailen. Met iedere aankoop steunt u
de vereniging, aarzel dus niet !
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 actueel is en geef uw wijzigingen door aan Hans Vinkenborg.
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen gereduceerde 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 ‘originele’ Fournier of
Sperati vervalsing te zijn. Of misschien is die dure zegel toch echt!
Informatie bij Frits van Beekum, Henk Veen of Hans Vinkenborg.
Informatie kunt u krijgen bij genoemde heren of vinden in het Maandblad
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Filatelie. Als u alleen een mondelinge mening wilt kunt u uw dubieuze
zegels ook gewoon meenemen naar de bijeenkomst, soms kunnen we u
direct uitsluitsel geven !
Elektronisch lidmaatschap
KSP kent sinds 1 januari 2009 het elektronisch lidmaatschap voor € 18
per jaar. Slechts weinig mensen (3) hebben zich hiervoor opgegeven,
maar we zetten de proef voorlopig wel door. 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 per post thuisgestuurd. Wel krijgt
u toegang tot de website van KSP waar u met een steeds wisselend
password toegang krijgt tot de veilinglijsten en IBERIA. Eventueel kunt u
dat zelf printen.
Aanlevering veilingmateriaal
Uw materiaal kunt u inleveren bij Nico Beek (Spanje) of bij Jerry Spaans
(Portugal) en dat wordt dan opgenomen in 1 van de 3 veilingen die
tijdens de kwartaalbijeenkomst worden gehouden. Wel verzoeken wij u
dat materiaal eerst uit te kavelen en te nummeren en prijzen. Ook u heeft
vast wel dubbel materiaal waar een ander naar op zoek is. Dus zoek
s.v.p. uw materiaal bij elkaar en biedt het aan !
Het 25-jarig jubileum van KSP in 2012
In de komende bijeenkomst willen wij graag van u horen welke
activiteiten u graag gerealiseerd wilt zien bij ons 25-jarig jubileum in
2012. Het bestuur heeft vast wat ideeën op een rijtje gezet:
• excursiedag in voor of najaar met museum en diner
• leden van het 1e uur in het zonnetje zetten
• in mei 2012 houdt KSP een presentatie bij het LOG
• in oktober 2012 houden we een tentoonstelling bij de Postex met 10
tot 12 kaders
• gewerkt wordt aan een nieuwe versie van het boekje Echtheidskenmerken en aan nog een andere uitgave.
• promotietafels in Loosdrecht, Apeldoorn en elders.
• een dik jubileumnummer van IBERIA medio 2012 (artikelen welkom).
• in november een gecombineerde Spanje en Portugal dag met
feestelijke activiteiten.
• bij alle 4 de bijeenkomsten wordt een korte presentatie gehouden.
Verder zullen wij proberen in diverse bladen aandacht te schenken aan
ons jubileum en pogen daarmee promotie te bedrijven. Weet u nog
andere activiteiten te bedenken, laat het ons weten !!
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