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VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 24 november 2012 zal de
speciale bijeenkomst “De Spaanse EN
Portugese dag” 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.
Bij deze IBERIA treft u drie consumptiebonnen aan die u tijdens deze
bijeenkomst kunt gebruiken!
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.
AGENDA :
1. Opening;
2. Ingekomen stukken;
3. Bestuursmededelingen;
4. Rondvraag;
5. Lezingen, oa van Dave Davies;
6. Sluiting, aansluitend gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen,
ruilen, etc, met een (Spaans en Portugees) drankje en een hapje.
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”.
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- Per openbaar vervoer: Vanuit Utrecht CS met de sneltram richting
Nieuwegein, halte "Kanaleneiland-Zuid" of vanuit CS met bus 7 tot
eindpunt.

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

16 februari 2013 te Utrecht
25 mei 2013 te Utrecht
14 september 2013 te n.o.t.g. !
23 november 2013 te n.o.t.g. ! (Spaanse dag!)

EEN BIJZONDERE SCHENKING
Onlangs werd ik door mevrouw Minderaa benaderd inzake de tientallen
filatelistische handboeken van ons oud-voorzitter en ere-lid Kick
Minderaa. Zij gaat binnenkort verhuizen en heeft inmiddels deze boeken
aan onze vereniging geschonken, waarvoor onze hartelijk dank!
Conform de overeenkomst tussen de KSP en de Bondsbibliotheek te
Baarn worden deze boeken daar in bruikleen opgenomen. Het
eigendomsrecht blijft (uiteraard) bij de KSP.
Tevens heeft mevrouw Minderaa mij enkele stockboeken meegegeven
met postzegels van Spanje en haar koloniën. Een toegezegd percentage
van de opbrengst gaat naar de kas van de vereniging, waarvoor onze
hartelijke dank. De kavels worden in de eerstkomende veiling van 16
februari 2013 opgenomen.
Frits van Beekum

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@ziggo.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.
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2012
28 en 29 december 2012
In de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld vindt weer de jaarlijkse
eindejaarsbeurs plaats onder de naam HOLLANDFILA waarin is
opgenomen Stamptales. Open van 10-17 uur, toegangsprijs 3 euro. Er
zijn ca. 160 handelaren, aanbevolen. Meer info:
www.eindejaarsbeurs.nl

2013
25, 26 en 27 januari 2013
De FILATELIEBEURS 2013 wordt jaarlijks gehouden in het Achmea
Health Center (voorheen Pandahallen) in Loosdrecht. Grote beurs met
veel semi-handelaren en NVPH handelaren met gratis toegang, gratis
parkeren en een gratis shuttlebus vanaf het station Hilversum. Er is dit
jaar geen stand van KSP. Nadere info: www.filateliebeurs.nl

8, 9 en 10 maart 2013
De afdeling de Achterhoek van de Globe organiseert voor de 6e keer
een tentoonstelling met 500 kaders in categorie 2 en 3, nu met de naam
ACHTERHOEK 2013. Deze wordt gehouden in de Van Pallandt Sporthal
te Varsseveld (bij Doetinchem). Verdere info:
www.deglobe-achterhoek.nl

23 en 24 maart 2013
In Antwerpen wordt in het voorjaar weer in het Bouwcentrum (Antwerp
Expo) de grote postzegel- en muntenhandelarenbeurs gehouden waar
velen iets van hun gading zullen kunnen vinden. Ik kan het aanbevelen!
Deze wordt door de FNIP georganiseerd, onder de naam ‘ANTWERPFILA’. De adres van de beurs is Jan van Rijswijcklaan 191 naast de
ringweg rond Antwerpen met volop gratis parkeerruimte naast het
gebouw. Neem de afslag 4 en volg de A-12 tot over de ring en volg dan
naar rechts het bord ‘Expo’. De toegangsprijs is € 3,- voor 2 dagen. Info:
www.fnip.be.
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19 en 20 april 2013
Op deze data wordt in ’s-Hertogenbosch de 4e Nationale postzegelbeurs
gehouden onder de naam FILAFAIR (voorheen bekend als Hertogpost).
Deze vindt plaats in het Maaspoort gebouw, Marathonloop 1 te ’sHertogenbosch. Open op vrijdag van 10-17 uur en op zaterdag van 1016 uur. Naar verwachting zal KSP met een promotiestand aanwezig zijn.
Nadere info in het Maandblad en op www.filafair.nl
In Spanje zullen in 2013 ook weer de jaarlijkse tentoonstellingen
gehouden worden, maar de data zijn nog niet bekend. Wel is bekend dat
de EXFILNA (nationale) 2013 gehouden wordt in León en die van 2014
in Alicante.
Er was ook sprake van dat er in 2013 een wereldtentoonstelling in
Madrid gehouden zou worden, maar ondanks de goedkeuring door de
Spaanse overheid in 2011 en door de Fesofi en FIP is er geen datum
vastgesteld. Wij betwijfelen dan ook of deze nog wel doorgang zal
vinden.

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 !!

Zoals ik in de vorige Vraagbaak al heb aangekondigd heb ik een aardige
vraag voorgelegd gekregen van Achim Boers uit Madrid. Het betreft de
10 pesetas zegel uit de serie van 1874 die hop pagina 5 is afgebeeld.
Achim had reeds vastgesteld dat deze zegel niet voldoet aan de
echtheidskenmerken en dus vals is. En hij schreef: Wat mij verbaasd is
dat de vervalser de zegel doorgestreept heeft. Als ‘barrado’ is de zegel
immers niet te gebruiken voor postale doeleinden en als filatelistische
vervalsing is het vreemd dat hij de zegel heeft voorzien van deze strepen
want dan is hij minder waard. Zou iemand de zegel later hebben
ontwaard? Waarom ?
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Na bestudering van de
literatuur was mijn antwoord
aldus:
Heel veel van de valse
zegels werden in omloop
gebracht
door
loketbedienden
op
het
postkantoor die op deze
wijze samenspanden met
de vervalser tegen de
overheid en de opbrengst
verdeelde met de vervalser.
Want de klant aan het loket
betaalde
hem
nietsvermoedend
het
volle
nominale bedrag en de
geplakte valse zegel werd
meteen voorzien van een
stempel zodat dit bedrog
vaak onopgemerkt bleef. Dus dan was er op het postkantoor bij de
loketbediende een voorraadje valse postzegels aanwezig die hij achter
de hand hield en soms gebruikte en inderdaad zijn sommige van deze
valse zegels ook alleen maar bekend in één stad, zoals deze valse zegel
alleen maar bekend was in Madrid (zie boeken van Graus).
Maar als de frankeergeldigheid van een zegel was verlopen was het
voorschrift dat alle zegels die nog in voorraad waren op het postkantoor
werden geretourneerd aan de staatsdrukkerij waar deze massaal werden
voorzien van de ‘barrados’ overdruk (3 strepen) zodat ze niet meer voor
frankering konden worden gebruikt. Daarna zouden ze in feite moeten
worden vernietigd, maar zoals wij allen weten gebeurde dat vaak niet en
werden ze alsnog verkocht aan filatelisten.
De resterende voorraad valse zegels op het postkantoor is dus
waarschijnlijk de zelfde weg gegaan en door de drukkerij voorzien van
de barrados strepen (en niet ontdekt als vervalsing, want als de FNMT
een vervalsing vond werd die voorzien van een ‘Falso’ stempel).
Mijn conclusie is dan ook dat de strepen dus niet door de vervalser zijn
aangebracht maar door de staatsdrukkerij, dus op de valse zegel. Hierbij
moeten we ons in herinnering roepen dat in de periode 1869-1875
zoveel fraude gepleegd kon worden omdat Spanje in een staat van
chaotische wanorde verkeerde, zie ook mijn artikel over de zegels van
de Sociedad del Timbre in IBERIA nummer 90 voor meer
achtergrondinformatie.
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Ook van Achim Boers ontving ik nog een nagekomen reactie op het
vignet
van
dr.
Thebussem
dat
ik
geplaatst had in Iberia nr.
96. Hierbij plaats ik nog
een mooie afbeelding van
een brief waar dit vignet
op voorkomt die ik van
hem ontving. Boven het
portret staat de tekst
‘Montepio de Carteros’.
Achim meldde dat dr.
Thebussem
(Mariano
Pardo de Figueroa) de
eerste Cartero Mayor
Honorario was van de
Correos. Over deze beroemde ‘postbeambte’ is veel informatie te vinden
op het internet, o.a. op de site:
http://www.correos.es/museo/050304-CarterosHonorarios.asp en in de
Filabo catalogus ‘Catalogo de Sellos 1850-2005 Especializado,
Enciclopedico’, pagina 83/84. Leuk detail is dat dr. Thebussem zijn eigen
stempels mocht gebruiken en een postbode uniform mocht dragen...dat
was toen dus blijkbaar een grote eer... Dit vignet werd dus vrijwillig
toegevoegd aan de postzegels als donatie. Maar wat is nu een
Montepio? Montepio is in het nederlands ‘Berg van Barmhartigheid’. In
het begin een soort pandjeshuis, maar later ook verstrekker van micro
kredieten en voorloper van de Cajas de Ahorros (spaarbanken). Caja
Madrid (nu Bankia) is ook een Monte de Piedad. Blijkbaar was een
Montepio specifiek voor Postbezorgers en ander personeel van de
Correos y Telegrafos. Verdere info hierover kan worden gevonden op de
site: http://nl.wikipedia.org/wiki/Berg_van_barmhartigheid
Hartelijk dank voor deze aanvulling !
Deze keer heb ik nog een
tweetal
nieuwe
probleemgevallen waarover ik
graag uw mening ontvang. Het
linker vignet of zegel heeft
overduidelijk iets te maken
met Marokko. De tekst luidt:
Monopolio de Tabaccos en
Marruecos. Maar het blijft
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onduidelijk wat de achtergrond is van deze zegel, is dit een
belastingzegel of een vignet? Het is blijkbaar geen bijplakzegel want er is
geen waarde op gedrukt. Overigens is de zegel ongetand en zonder
gom. Onder de zegel staat de naam van de drukkerij: G.Valverde – San
Sebastian. Wat is het doel van deze zegel ? Als u weet wat dit is hoor ik
het graag ! De tweede zegel geeft iets meer aanknopingspunten. In het
midden staat een wapen met een kruis en aan weerszijden een
geknielde engel, erboven het woord ‘Turismo’ en eronder 0,10 pesetas.
Op de baniers aan weerszijden staat de tekst: Muy noble, muy leal,
benemerita, invicta heroica. De zegel is getand en gegomd en diende
blijkbaar wel als bijplakzegel om geld te genereren voor (naar ik
aanneem) de stimulering van het toerisme. Na vergelijking van de
wapens van de wapenserie (Edifil 1406-1704) is mij inmiddels duidelijk
geworden dat dit het wapen van Oviedo is. Hiermee lijkt dit vignet aardig
thuisgebracht, maar als u aanvullende informatie heeft vernemen wij dit
graag van u.
Hans Vinkenborg

25 JAAR KSP EN UW VOORZITTER
Omdat KSP dit jaar haar 25-jarig jubileum viert leek het mij passend om
onze voorzitter Frits van Beekum te vragen om iets te vertellen over de
geschiedenis van KSP en over hemzelf. Hieronder vindt u het verslag
van het gesprek dat wij met hem hadden.
“Het idee voor de oprichting van KSP is geboren in 1986. Ton van den
Berg en ondergetekende hebben toen een oproep geplaatst in het tijdschrift Filatelie (zie afveelding), waarin we meldden dat we een
vereniging wilden starten voor de verzamelgebieden Spanje en Portugal.

Daarop kwamen slechts 9 reacties. Omdat dit zo laag in aantal was,
hebben Ton en ik besloten om niet verder te gaan en af te zien van een
oprichting. Wij hebben de 9 mensen, w.o. Jan van Gerwen, daarover
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geïnformeerd. Jan heeft onmiddellijk gereageerd en ik heb toen - wat ik
me kan herinneren - ongeveer 1 ½ uur met hem aan de telefoon
gezeten. Hij gaf ook aan dat de heer Persoon de oude ledenlijst had van
de “1e KSP” die ooit bestaan heeft en Jan kon mij overtuigen om met de
heer Persoon contact op te nemen over deze ledenlijst. Dat heb ik
gedaan en ik heb een kopie van de ledenlijst gekregen. De heer Persoon
vertelde mij tevens dat een zekere Kick Minderaa in Zeist met het zelfde
idee rond liep (ondanks dat Kick niet op onze advertentie had
gereageerd). Ik heb contact met Kick gezocht en wij hebben met z’n
drieën (Kick, Ton en ik) op een avond in Zeist het één en ander
voorbereid en de mensen op de ledenlijst een brief geschreven. Daarop
kregen wij maar liefst 47 reacties. Met dit aantal konden we wel een
vereniging starten en deze kwam tot stand op 11 april 1987. Kick werd
de eerste voorzitter en hij was een aimabel persoon en we raakten dan
ook snel bevriend. Op een gegeven moment noemde hij mij “jochie” en
begroette hij mij met: “hé jochie, hoe gaat het met je”? Op dit moment
zijn er overigens nog 7 andere van die oorspronkelijke leden lid van KSP
en die zijn dus dit jaar 25 jaar trouw lid !
Zelf was ik destijds geen lid van de 1e KSP. Deze heeft bestaan tussen
1969 en 1973 en die vereniging had destijds ongeveer 60 leden.
Ik ben in januari 1956 geboren in Den Haag en ik verzamel al wel sinds
mijn zesde jaar postzegels, daartoe gestimuleerd door mijn vader. Naast
postzegels van Nederland en OG en Portugal verzamel ik ook
Griekenland (kleine Hermeskoppen), België, Spanje, Perzië, Italiaanse
Staten (o.a Lombardije-Venetië) en vervalsingen in het algemeen. Maar
de nadruk ligt de laatste jaren vooral op Portugal en de vervalsingen.
Nadat Kick Minderaa in februari 1999 op 77-jarige leeftijd was overleden
ben ik voorzitter geworden van KSP, ook voor mij tamelijk onverwacht.
Inmiddels is de vereniging verder uitgebouwd tot ongeveer 85 leden en
dat aantal is al jaren redelijk stabiel. Binnen de vereniging hebben we
iets meer leden die Spanje verzamelen dan Portugal, maar er is en
goede mix en er zijn heel wat leden die beide landen verzamelen. En we
hebben een aantal leden die zich heel erg gespecialiseerd hebben in
bepaalde verzamelgebieden, zoals de Portugese Ceres zegels of de
Spaanse Burgeroorlog zegels, daar zit veel kennis ! Ook zijn er specialisten op het gebied van bijvoorbeeld fiscaalzegels of de koloniën.
Het leukste van KSP vind ik dat je een vereniging hebt waarin alle leden
gelijkgestemd zijn en die het prettig vinden om tijdens een bijeenkomst in
een zeer ontspannen en vriendschappelijke sfeer bij elkaar te zijn. Met
sommige leden heb ik een hechte band opgebouwd en die bezoek ik ook
thuis en ik ontmoet ze via andere verenigingen en op beurzen e.d. Ik heb
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een grote kennissenkring in de filatelie opgebouwd waar ik veel waarde
aan hecht.
Naast KSP ben ik ook lid van een aantal andere verenigingen, zoals
Nederland 1e emissie 1852, de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging,
de Philatelistenclub “Rotterdam” (ook wel de “kleine club” genoemd) en
een aantal gespecialiseerde verenigingen, zoals die van Griekenland en
Italië, Po & Po, dai Nippon en Al Barid.
Na verloop van tijd ben ik mijn horizon verder gaan verbreden en lid
geworden van een aantal buitenlandse verenigingen waaronder de PPS
waarvan ik (nu) bibliothecaris ben. Dit is de Engelse vereniging van
Portugal verzamelaars waarmee KSP een uitwisselingsprogramma heeft
opgebouwd en wat ertoe geleid heeft dat de leden over-en-weer eens
per jaar elkaars bijeenkomsten bezoeken en gezamenlijke activiteiten
uitvoeren. Bij een aantal van deze verenigingen vervul ik ook bestuurlijke
of andere taken, b.v. als secretaris of redacteur en ik ben b.v ook medebeheerder en commissielid van de vervalsingencollectie van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging.
Ook heb ik, meestal samen met Jan van Gerwen, een flink aantal artikelen geschreven die in IBERIA zijn gepubliceerd waarbij Jan meestal het
voortouw nam. En voor KSP heb ik meegewerkt aan het tot stand
brengen van een aantal publicaties, waaronder ook het boekje over de
Spaanse Echtheidskenmerken en “De reliëfzegels van Portugal”.
In de afgelopen jaren heb ik ervoor gezorgd dat KSP een prachtige
website heeft gekregen waardoor ook langs die weg promotie wordt
gemaakt voor de filatelie van Spanje en Portugal. Op de website kunnen
belangstellenden kennis nemen van de activiteiten van KSP en omdat er
ook diverse artikelen op geplaatst zijn kunnen zij nu kennis nemen van
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een scala aan wetenswaardigheden over ons verzamelgebied.
Verder ben ik in mei 2005 ook voorzitter van de Bondskeuringsdienst
geworden. Bij de BKD doe ik dat overigens samen met Henk Veen en
Hans Vinkenborg, die ook in het bestuur van KSP zitten (zie foto pagina
9); we vormen een hecht team en we kunnen het goed met elkaar
vinden, binnen en buiten de vereniging.
Als ik KSP vergelijk met andere verenigingen dan denk ik dat KSP het
goed doet, want naast het stabiele ledenaantal (dat is bij andere verenigingen wel anders !) is ook de sfeer goed en zijn er veel
vriendschappelijke contacten tussen de leden.
Ik hoop dat de vereniging in de toekomst nog iets groter kan worden en
dat veel leden zullen meedoen aan de activiteiten (w.o. de excursie) die
in dit jubileumjaar zullen worden georganiseerd.
Op de afgelopen Postex tentoonstelling in Apeldoorn in oktober, hebben
wij een promotie presentatie gehouden met 30 kaders van zegels van
Portugal en Spanje en zijn enkele leden even langs gekomen (zie het
verslag na dit artikel). Dit was een unieke gelegenheid om iets te kunnen
zien van de verzamelingen van onze leden. En dat is voor mij ook heel
belangrijk, dat de leden plezier hebben aan hun hobby en dat ze dat
plezier kunnen delen met de anderen.
Tenslotte hoop ik vooral dat de leden zich ook in de komende jaren
binnen KSP thuis zullen voelen en hun hobby en kennis nog lang met
ons kunnen delen.
Frits van Beekum, met dank aan Hans Vinkenborg
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De KSP jubileumstand 2012 op de Postex
KSP was in oktober jongstleden groots vertegenwoordigd op de Postex
tentoonstelling te Apeldoorn. Naast een ruime promotietafel stonden er
30 kaders met een selectie uit de verzamelingen van Frits van Beekum,
Nico Beek, Louis Zandbergen, Dio Glaudemans, Willem Roemer, Wietze
Hoogeveen, Oscar van Vliet en Hans Vinkenborg.
Ook onze KSP powerpoint-presentatie heeft full-time gedraaid op de
stand. Wij zijn bezocht door o.a. de volgende leden: Frits van Beekum,
Hans Vinkenborg, Paul Weda, Oscar van Vliet, Koos Fase, Edze van
den Berg, Nico Beek, Leo van Oosten, Jan en Alie de Lange en dhr
Eelman.
Van iedereen kregen wij zeer positieve reacties en onze tafel werd
veelvuldig gebruikt als rustplaats, zowel door de leden als door
bezoekers en om even bij te praten. Veel bezoekers bleken op zoek naar
specifieke zegels van Spanje of Portugal met een thematische
achtergrond en sommigen konden wij helpen. Aan anderen konden wij
ons KSP velletje met jubileumzegels verkopen.
Ook de heer Victor Coenen, de voorzitter van de Bond, is zo’n 20
minuten bij ons op bezoek geweest, hetgeen wij zeer op prijs hebben
gesteld. Wij hebben hem langs de kaders geleid en daarbij bleek hij
vooral geboeid door het kader Carlistenzegels. Er is met diverse
bezoekers gesproken over een lidmaatschap van KSP en zij zijn
uitgenodigd om op de volgende bijeenkomst in Utrecht te komen kijken.
Hieronder ziet u een impressie van de stand op de Postex.
Alle leden die hebben bijgedragen aan deze gebeurtenis worden hierbij
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van harte bedankt ! Misschien kunnen we de volgende keer 40 kaders
vullen…..

KSP was de enige stand met een powerpoint presentatie. Na enig praten
met de jurycommissaris werd dan ook besloten om KSP ‘groot goud’ toe
te kennen als aanmoediging in de categorie ‘audiovisuele presentaties’.
Deze geste werd zeer op prijs gesteld !
Hans Vinkenborg
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DE SPAANSE EN PORTUGESE FILATELIE
In 2012 bestaat de gespecialiseerde vereniging Kontaktgroep SpanjePortugal (KSP) 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum presenteren wij
u een selectie van de in beide landen in de loop der tijd uitgegeven
postzegels en vertellen wij u graag iets over de bijzonderheden van deze
verzamelgebieden.

SPANJE
Zoals in ieder land bij de introductie van postzegels gebeurde staan op
de klassieke zegels van Spanje de portretten van de vorsten die het land
bestuurden, tot 1869 Koningin Isabela II en na 1873 Koning Alfonso XII
en Alfonso XIII uit het koningshuis Bourbon.

Na de Spaanse Burgeroorlog van 1936-1939 werd dictator Generaal
Franco de machthebber totdat in 1975 Koning Juan Carlos uit het
koningshuis Bourbon aan de macht kwam.

Van al deze staatshoofden bestaan grote hoeveelheden zegels die
ongetand voorkomen of met een grove of fijne tanding en met of zonder
watermerk of voetregel onder de afbeelding (die aangaf wie de ontwerper of drukker was).
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En ook kleurverschillen en plaatfouten komen veelvuldig voor zodat
hiervan veel variëteiten bestaan.

En ook in Spanje werden veel van deze zegels
door bedrijven voorzien van (firma-)perforaties, vaak om diefstal te voorkomen.

Naast de postzegels stonden de vorsten ook op de telegraafzegels die in
de eerste 50 jaar nog veelvuldig werden gebruikt. In Spanje doet zich
daarbij de typische eigenaardigheid voor dat indien postzegels werden
gebruikt als betaling voor het verzenden van een telegram deze postzegels werden voorzien van een rond gat (taladro circular); dit gat geeft
dus aan dat ze gebruikt zijn en dergelijke postzegels kun je dus
onderbrengen bij de telegraafzegels.
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Vanaf het eerste jaar dat er postzegels waren (1850), waren er ook
vervalsingen, zoals de 4 zegels hierboven. Hierdoor werd de overheid er
toe genoodzaakt om jaarlijks een
nieuwe emissie uit te geven om
de vervalsers voor te blijven. De
na een jaar nog op de postkantoren
aanwezige
zegels
gingen dan terug naar de FNMT
(de staatsdrukkerij in Madrid) en
werden daar overdrukt met 3
zwarte strepen (sellos barrados).
In Spanje heeft men er nooit een probleem van gemaakt dat deze
ongeldig gemaakte zegels vervolgens toch weer in de handel terecht
kwamen waardoor iedere Spanje verzamelaar deze zegels ook is gaan
verzamelen. Datzelfde geldt overigens ook voor drukkersuitschot, vellen
papier die meermalen door de drukmachine gehaald werden om de
machine af te stellen; ook deze vellen die eigenlijk vernietigd hadden
moeten worden zijn in overvloed op de markt gebracht en vormen een
gewild verzamelobject.

Een heel specifiek Spaans verzamelgebied is wel de Spaanse Burgeroorlog. In de strijd tussen de Republikeinen en de Nationalisten werden
door beide zijden in iedere plaats die ze veroverden of bezet hielden
zegels uitgegeven die we vignetten noemen en waaruit kan worden
opgemaakt bij welke partij het hoorde. Er zijn er duizenden van en je
kunt dit verzamelgebied tot je levenswerk maken. Er bestaan uit die tijd
ook veel steunvignetten (bijplakzegels) waarmee geld werd opgehaald
voor medische doelen, kinderzorg of het wezenfonds. Veel van deze
vignetten hadden overigens alleen een politieke propaganda tot doel en
zijn voorzien van leuzen en politieke voorstellingen.
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In de 20e eeuw begon Spanje met de uitgifte van thematische zegels en
daarvan bestaan diverse langlopende series. In de dertiger jaren (en ook
later) kwamen de prachtige zegels van Columbus en de schepen die hij
gebruikte bij zijn ontdekkingsreizen naar Amerika.

Door de jaren heen verschenen er ook vele postzegels met schilderijen
van Spaanse schilders, zoals Goya, Velazquez, Miro, Dali en Picasso.
Vanaf de vijftiger jaren kwamen de
touristische series met afbeeldingen
van kloosters, kastelen en paleizen die
u de weg wijzen door Spanje en veel
van deze zegels zijn nog mooier dan
de ansichtkaarten die u tijdens uw
vakantie in Spanje naar huis stuurde.
Alle zomer- en winterpaleizen van de
Spaanse koningen die de afgelopen
500 jaar
regeerden zijn er wel op afgebeeld, zoals
het imposante El Escorial, even ten
noorden van Madrid.

En in de zestiger jaren kwamen twee langlopende series met wapens en
klederdrachten; deze laatste geven een mooi overzicht van de voortlevende cultuur in Spanje want deze kledij wordt nog steeds gedragen bij
feesten en bijzondere gelegenheden. En tenslotte bestaan er veel series
met soldaten in tenue en van beroemde Spaanse helden uit de geschie16

denis, vaak conquistadores en strijders die hielpen om Zuid- en MiddenAmerika te veroveren en bekeren.

En nu we het toch over de koloniën
hebben, totdat Spanje in 1898 de
Spaans-Amerikaanse oorlog verloor
had zij nog koloniën in het Caribisch
Gebied (Cuba en Puerto Rico:
Ultramar) en de Filipijnen met
omliggende eilanden en een aantal
gebieden in Afrika. Alleen de Afrikaanse gebieden bleven na de oorlog in Spaanse handen.

In al deze gebieden zijn postzegels uitgegeven die zeer boeiend zijn, in
de klassieke koloniën waren dit vaak dezelfde klassieke zegels als in het
moederland met vermelding van de naam van de kolonie, maar in de
Afrikaanse gebieden werden dat meer en meer thematische
voorstellingen van ter plaatse voorkomende flora en fauna.
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Afbeeldingen van flora en fauna:

Omdat het Spaanse rijk zo groot was bestond er veel postverkeer tussen
die gebieden en het moederland en de rest van Europa en NoordAmerika. Als u de
posthistorie
als
onderwerp
van
uw
verzameling maakt gaat
er een wereld voor u
open. Zo zult u dan
ontdekken dat in Cuba
vaak halve postzegels
voor frankering gebruikt
werden
(sellos
bisectados) als er geen

18

passende zegel beschikbaar was en soms zelfs fiscale zegels.
Maar op het buureiland Puerto Rico is het een grote zeldzaamheid als u
een bisectado op brief vindt. En het gebruik van fiscaalzegels voor
frankering is daar zelfs helemaal onbekend. Binnen de vereniging KSP is
veel kennis aanwezig over dit onderwerp.
Zoals
ook
in
andere
landen
gebruikelijk
is
bestaan er fraaie
1e-dag
enveloppen en afstempelingen en gelegenheidszegels. Vanaf
1980 kwamen daar de etiketten of automaatstroken bij waarop de variabele waarde gedrukt
werd die voor de frankering was betaald. Er zijn
nu al ca 130 verschillende met series over
locomotieven, oude auto’s en motoren en zeilschepen en ze zijn zeer
kleurrijk.
Tenslotte, ook in Spanje zijn erg veel fiscaal zegels uitgegeven; in de
15e-19e eeuw was dit veelal voorgedrukt papier met een “gepreegde”
(met een reliëf) en gedrukte zegel van het staatshoofd (sellos timbrados)
maar vanaf het midden van de 19e eeuw werden dat gedrukte bladen en
later zegels.

Er waren zegels voor de meest uiteenlopende heffingen, zoals (slaven-)
belasting, lokale heffingen, accijnzen op rum, vlees, zout, tabak, parfum,
etc. en voor vergunningen voor transport van vee of gevangenen of inen uitvoer. Ook zakelijke transacties werden belast zodat b.v. wissels en
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kwitanties en cognossementen van zegels werden voorzien als bewijs
van betaling.

En naast zegels uitgegeven door de overheid is er in Spanje door de
jaren heen altijd een sterke belangstelling geweest voor de uitgifte van
allerlei vignetten, vaak voor het goede doel (b.v. een wezenfonds of een
ziekenhuis) of om de aandacht te vestigen op een beurs of tentoonstelling.

Ook vignetten met een religieus motief komen in grote hoeveelheden
voor en bijna iedere stad heeft deze wel uitgegeven. Deze zegels
werden naast de gewone frankering bijgeplakt op de post als steunbetuiging.
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PORTUGAL
Ook op de klassieke Portugese zegels staan door de jaren heen de
staatshoofden op de zegels. Vanaf de eerste zegel in 1853 was dit
Koningin Maria II (een dochter van keizer Pedro I van Brazilië) en daarna
kwamen achtereenvolgens vanaf 1855 Koning Pedro V, vanaf 1862
Koning Luis I, vanaf 1892 Koning Carlos I en in 1910 Koning Manuel II.

Na 5 oktober 1910 kwamen de emissies van de Republiek Portugal. In
de eerste 40 jaren dat er zegels verschenen waren de zegels ten dele
gepreegd zodat deze als reliëfzegels worden aangeduid. Alle zegels
kenmerken zich voorts door een grote verscheidenheid van gebruikte
papiersoorten die in de catalogi met aanzienlijke waardeverschillen
worden vermeld. Dus de Portugal verzamelaar komt er niet onderuit om
papiersoorten te leren onderscheiden ! Vele van deze klassieke zegels
zijn enige tijd later officieel herdrukt en die zegels zijn eveneens vaak
aan de afwijkende papiersoort te herkennen.

Aparte zegels voor telegraafgebruik kwamen in Portugal veel minder
vaak voor dan in Spanje en veelal werden dus
postzegels gebruikt voor dit doel die voorzien waren van
een overdruk of die geperforeerd werden met een ster of
voorzien van drie gerolde rode strepen. Het zal niemand
verbazen als we hier weer opmerken dat ook in Portugal
veel zegels zijn vervalst alhoewel het in de meeste gevallen geen postale maar filatelistische vervalsingen betreft.
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De zonder twijfel belangrijkste zegel in de Portugese filatelie is de Ceres
zegel. Van deze zegel zijn er ca. 2.000 uitgegeven in verschillende
waarden, kleuren en tandingen in zowel het
moederland als in de koloniën. De grote
verscheidenheid is onder meer het gevolg
van het feit dat dezelfde zegels vaak in
meerdere drukkerijen in verschillende
landen
werden
gedrukt,
waardoor
onderlinge afwijkingen ontstonden en verschillende papiersoorten gebruikt werden.
Deze zegel alleen al vormt een verzamelgebied waar je nooit mee klaar bent,
steeds weer duiken er nieuwe vondsten op.
Tevens bestaan er opdrukken op de Ceres
zegels w.o Revalidado om enkele ongeldige
(oude type) zegels weer geldig te maken of
met het woord Porteado (port) of de naam
van de kolonie. Een enorme verscheidenheid en een uitdaging om je hier
in te verdiepen.

In Portugal kende men ook een aantal instanties die portvrijdom genoten
en die eigen postzegels mochten gebruiken, zoals de Atiradores (een
soort Bescherming Bevolking), de Geografische
Vereniging en zegels voor Tuberculose en het Rode
Kruis.
Thematische onderwerpen zijn er natuurlijk ook. Veel
Portugese zeevaarders werden beroemde ontdekkingsreizigers, zoals Vasco da Gama, Bartolomeus Dias en
Magalhães, ook al was deze laatste in Spaanse dienst
toen hij de doorgang om Zuid-Amerika ontdekte. Hun
portretten en hun schepen staan op vele Portugese
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zegels afgebeeld. Naast schepen zijn ook andere typische Portugese
onderwerpen op zegels afgebeeld, met als belangrijkste wel het aardewerk en de tegels die beroemd zijn en prachtige zegels opleveren.

Verder zijn er veel zegels met religieuze motieven, herdenkingszegels,
kostuums en kastelen. De langlopende series die ook in de koloniën
voorkomen zijn Lusiadas vanaf 1931, Caravela
vanaf 1943 en van de historische
Koning en held Dom Dinis vanaf
1953. Al deze series kennen vele
varianten in druk en gebruikte
papiersoort.
Evenals in de meeste landen kent Portugal langstempels en
portstempels en stempels die fiscaal gebruik aangeven.
Deze werden ook
in
de
koloniën
gebruikt. De zegels
in
de
koloniën
waren vooral in de
beginjaren
nagenoeg identiek aan
die van het moederland maar dan met de opdruk
van de naam van de kolonie. Dus ook daar vindt u
de zegels met Maria II, Pedro V, Luis I en Manual II.
En bij het uiteenvallen van het Portugese koninkrijk
vindt u veel van deze oude zegels met de overdruk
Provisorio of Republica wat weer een schat aan
nieuwe variëteiten oplevert. Ook de koloniale
zegels zijn geschikt voor een thematische verzameling, maar bijzondere vermelding behoeven wel de
zegels van Moçambique waar in 1892 toestemming
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werd gegeven aan de Companhia de Moçambique om eigen ontworpen
en Portugese overdrukte postzegels uit te geven.

Tot 1942 zijn er in totaal zo’n 280 zegels verschenen en bijna allemaal
met prachtige voorstellingen van de lokale flora en fauna van het land.

Ook de Companhia do Niassa in noord-Moçambique kreeg dit recht van
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1892-1925 en dit vormt een soortgelijk apart verzamelgebied met bijna
150 zegels die net zo fraai zijn. Bijna alle Portugese gebieden waar
postzegels werden uitgegeven lagen in Afrika of in Azie (India, Goa, etc)
maar ook Açores en Madeira horen erbij. Het postverkeer tussen de
koloniën en het moederland en die binnen Portugal vormen een
interessant verzamelgebied voor geïnteresseerden in posthistorische
geschiedenis waarbij de bestudering van de route, het tarief en de
stempels boeiend is.
In de moderne Portugese filatelie vindt men ook
etiketten en automaatstroken met variabele
waarden en veel verschillende afbeeldingen die
in een motiefverzameling passen. Voetbal,
schepen, medische onderwerpen en dieren zijn
hier ondermeer op afgebeeld. Maar in aantal zijn deze beperkt. Dat geldt
ook voor vignetten voor het goede doel en als reclame voor tourisme of
Portugese producten en religieuze voorstellingen, tenminste als je het
aantal vergelijkt met Spanje.

Tenslotte vormt de fiscale filatelie een aardige specialisatie.
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Ook hier kende men zegels voor de meest uiteenlopende belastingen,
accijnzen en andere heffingen, al of niet als oorlogstoeslag. Zowel in
Portugal als in de koloniën werden deze zegels gebruikt, ook in het zakelijke verkeer zoals op wissels in het betalingsverkeer.

In bovenstaand artikel hebben wij in grote lijnen de belangrijkste
aandachtspunten en bijzonderheden van de Spaanse en de Portugese
filatelie genoemd. In de vereniging KSP is over deze gebieden uitgebreide kennis aanwezig en wordt u met raad en daad terzijde gestaan
als u zich hierin wilt gaan specialiseren.
Hans Vinkenborg

DE KSP JUBILEUMDAG VAN
5 OKTOBER 2012
Op 5 oktober j.l. zijn zo’n 20 leden
naar “de Middelste Molen” te
Loenen (Gld) gegaan om daar het
25 - jarig bestaan van de
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal te
vieren. De Middelste Molen is de
enige papierfabriek, die in oude
staat bewaard is gebleven.
Na een introductie filmpje en koffie
hebben de leden een zeer interessante rondleiding gekregen.
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Het introductie filmpje is ook op YouTube te zien
http://www.youtube.com/watch?v=HGePFLd2vBc
De leden hebben echter de papierfabriek niet werkend gezien.

onder:

Enkele leden
krijgen uitleg
hoe
een
(oude) papier
machine
werkt.

Sommige leden, in dit geval Jan de Lange,
moesten hun handen uit de mouwen
steken om de noeste arbeid van het papier
maken te ondervinden.
►
De papierfabriek werd in de beginjaren
volledig aangedreven door een waterrad,
later werd dat gedaan met behulp van een
stoommachine.

◄ Men kijkt aandachtig hoe het
waterrad functioneert. Het water
wordt aangevoerd door middel
van met een lange houten bak
met
verschillende
niveau’s,
waardoor het water meer
“snelheid” krijgt om vervolgens
het rad flink te laten draaien.
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Na het bezoek van “de Middelste Molen” zijn de leden naar restaurant
“De Korenmolen” te Eerbeek
gereden om daar te genieten van
een
zeer
uitgebreid
en
voortreffelijk dinerbuffet. Tussen
het hoofd en nagerecht kreeg
men nog een rondleiding in de
oliemolen zelf.
Hieronder
nog
een
fotoimpressie van de het “jubileum”
diner. De foto’s spreken voor
zich.
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DE POSTROUTE (3)
door: Hans Vinkenborg.
In de vorige twee afleveringen zagen wij brieven die binnen het eiland
Cuba hadden gelopen en die per kustschip (‘cabotaje’) en muilezel zijn
vervoerd. Maar het kan ook anders hetgeen blijkt uit de brief die we deze
keer behandelen. U ziet hieronder de voor- en achterzijde van een brief
die op 13 juni 1861 is
verzonden
van
Matanzas
naar
Havana.
De vertrekstempel
van
Matanzas staat naast
de zegel. De brief is al
op 14 juni 1861 aangekomen in Havana(zie
het
aankomststempel op de
achterzijde)
hetgeen
erop duidt dat deze niet
per muilezel is vervoerd. En dat blijkt dan
ook wel uit het opschrift
linksboven
op
de
enveloppe:
“Tren
Expreso 14 Junio”
ofwel ‘per exprestrein
van 14 juni’. De afstand
van Matanzas naar Havana over land bedraagt ongeveer 90 km
hemelsbreed en er was in die begintijd maar een zeer beperkt stoomtrein
netwerk, alleen tussen de grote plaatsen. Het postkantoor in Matanzas
(net als Havana aan de noordkust van het eiland gelegen) was geopend
sinds 1828 en had de status ‘Administracion Principal’ omdat deze stad
de hoofdstad is van de gelijknamige provincie Matanzas. Omdat beide
steden aan de kust liggen was vervoer per kustvaartuig in theorie ook
mogelijk geweest. De eerste trein reed in Cuba op 19 november 1837
tussen Havana en Bejucal, elf jaar eerder dan in Spanje zelf en deze
werd sinds 10 juli 1839 ook voor postvervoer gebruikt. In de jaren die
volgden werd het spoornet beetje bij beetje verder uitgebreid en pas in
1859 werd de hoofdspoorlijn van Havana naar Los Arabos voltooid
waarvandaan de post per paard verder werd vervoerd naar Santiago de
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Cuba, al met al een afstand van ca. 750 km. Deze hoofdlijn liep dus van
west naar oost over het midden van het eiland. De stad Matanzas was
verbonden met een secondaire (zij-)lijn die contact maakte met de
hoofdspoorlijn in Unión de Reyes en deze route zal de onderhavige brief
dus hebben afgelegd. De hoofdspoorlijn moest over vele rivieren en door
bergpassen en tunnels en had vaak te lijden van overstromingen en
aardverschuivingen a.g.v. huricanes die de rails verwoestten. Er werden
dan ook op veel plaatsen paarden in reserve gehouden om ‘in te vallen’
als er weer een verwoesting optrad van de spoorweg. Sinds 1858
hadden de treinen een apart postrijtuig waarin een postbeambte zat die
de post sorteerde en toezag op de correcte inname en aflevering van de
post op elk station op de route. Tot die tijd werd de postzak door de
stationschef afgegeven aan de machinist die de zak verderop afleverde
aan de volgende stationschef (die op zijn beurt zorgde dat de postzak op
het postkantoor terechtkwam). De aldus per trein vervoerde post heet
‘ambulancia’ maar in tegenstelling tot het moederland Spanje of zelfs
Puerto Rico werd dit woord niet op de post gestempeld en kwam het niet
voor in de vele treinstempels die in gebruik waren. De meeste van deze
stempels noemen het woord ‘conductor’ met een nummer of de plaatsen
aan weerszijden van het spoortraject of de letters ‘FC’ wat staat voor
Ferro-Carril.
Matanzas was in deze jaren de suikerhoofdstad van Cuba en had in
1862 maar liefst 465 suikermolens (‘ingenios’) waar de suikerrietstengels
werden gemalen; zij produceerden de helft van de Cubaanse
suikerproductie en die was weer een kwart van de wereldproductie
suiker van die tijd. Vergeet daarbij niet dat de slavernij in die jaren nog
lang niet afgeschaft was. Of de brief iets met die suiker productie te
maken heeft vertelt de geschiedenis helaas niet.

DIVERSE BERICHTEN
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 !
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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 !
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 (en die op de
bijeenkomst te koop zijn). Ook de CD Rom met de eerste 80 Iberia’s
inclusief een index is verkrijgbaar. 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,-. Het boekje Echtheidskenmerken
is uitverkocht, maar wij zijn bezig met een herdruk die eind 2012/begin
2013 beschikbaar komt. Wij houden u op de hoogte.
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.
KNBF Nieuwsbrief.
Bent u al geabonneerd op de gratis elektronische nieuwsbrief van de
KNBF? Deze verschijnt maandelijks en staat boordevol aardige feiten,
artikelen en nieuwtjes. Ook vindt u daarin een actuele agenda voor
lokale beurzen. U kunt worden opgenomen op de mailinglist door een
berichtje te sturen naar de redactie op: redactienieuwsbrief@knbf.nl.
Elektronisch lidmaatschap.
KSP kent ook het elektronisch lidmaatschap 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 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.
Museo ‘Postal del Estado’.
In Spanje zijn al sinds eind 2011 toch weer plannen voor de start van
een nieuw staats-postmuseum in Madrid. Zoals in Iberia nr. 80 werd
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gemeld is na de sluiting van het museum in Plaza de Cibeles een
museum geopend in Aravaca, net buiten Madrid; de status daarvan is
ons niet bekend. Dit nieuwe museum in Madrid zou echter gefinancierd
moeten worden met de opbrengsten van de Wereldtentoonstelling 2013
in Madrid, maar zoals u elders kunt lezen gaat die waarschijnlijk niet
door, in ieder geval niet in 2013. Het nieuwe museum (Museo 'Postal del
Estado’) zou weer onderdeel worden van de Correos y Telegrafos en
opgezet worden in samenwerking met het museum van het Real Casa
de la Moneda. Zodra wij iets horen over de verdere ontwikkelingen zullen
wij u dit hier melden.
Digitaal tijdschrift van SOFIMA verschijnt weer.
Sinds de zomer van dit jaar is er weer een gratis digitaal tijdschrift van
Sofima, na een pauze van lange tijd. Het nieuwe tijdschrift heet
SOFIMA.INFO en is full-colour, in het Spaans en verschijnt ieder
kwartaal. Sofima heeft haar externe activiteiten dit jaar flink uitgebreid,
naast dit tijdschrift is er een weblog, worden lezingen en cursussen
georganiseerd (samen met Fesofi) en komt men voor op facebook. Er is
nu zelfs een digitale winkel waar je hun publicaties kunt kopen. Voor
algemene info over de Sociedad Filatélica de Madrid (Sofima) kunt u
terecht op www.sofima.info maar voor een directe link naar nummer 1
van juni 2012 gaat u naar: www.youblisher.com/p/319845-sofima-info/
(52 pagina’s) en voor het 2e nummer van oktober 2012 naar:
www.youblisher.com/p/452853-segundo-numero-del-boletin-digitalsofima-info/ (114 pagina’s). U kunt u gratis op de verzendlijst laten
plaatsen. In deze 2 nummers verschenen interessante artikelen over
Velázquez, schepen op postzegels, stempels in de prefilatelie, etiquet
automaten, posthistorie, scheepswrakpost en de algemene filatelie en
een interview met expert Graus. Het blad is gemakkelijk te navigeren, je
slaat de bladzijde om door op de rechterbovenhoek te klikken en het
heeft een vergroot/verklein functie. Veel leesplezier !

Wijziging veiling procedure november 2012 !!!!
De KSP veiling van november is dit jaar extra groot ter gelegenheid van
ons 25-jarig jubileum. Wij hopen dat u uit de geselecteerde kavels iets
van uw gading kunt vinden, er staat veel nieuw materiaal op de lijst.
Daarom geldt deze keer een iets gewijzigde procedure. Deze keer
worden de afrekeningen NIET na afloop van de veiling tijdens de
bijeenkomst gemaakt maar worden de aan u toegeslagen zegels per
post toegezonden met de rekening. Dit kan niet anders omdat het
uitwerken van de rekeningen tijdens de bijeenkomst te veel tijd zou
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vergen. Wij vragen uw begrip voor deze wijziging. Nadere informatie kunt
u tijdens de bijeenkomst krijgen bij Nico Beek of Jerry Spaans of bij het
bestuur.
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 ‘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 of in het
Maandblad 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 !
Tijdschrift ‘Filatelia Digital’.
In de jaren 2002-2007 verscheen het eerste digitale tijdschrift van de
Spaanse filatelie, maar in 2007 stopte het om onduidelijke redenen.
Sinds september van dit jaar verschijnt het weer, u kunt zich gratis
abonneren op dit tijdschrift via http://filateliadigital.com als u klikt op
‘contact’ en uw naam opgeeft. Dit tijdschrift wordt geredigeerd door
niemand minder dan Jose Sempere en in de redactie zitten vele
vooraanstaande filatelisten w.o. Yamil Kouri (gespecialiseerd in
scheepspost en Cuba). Op de geheel vernieuwde website kunt u verder
een grote hoeveelheid artikelen aantreffen die zeer de moeite waard zijn
om te lezen, o.a. van Francisco Graus. Wel is dit alles in het Spaans dus
kennis van de Spaanse taal is nodig. Wij wensen u veel leesplezier.

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.
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