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     VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 23 november 2013 zal een speciale bijeenkomst (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 september 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 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. Na de brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal de afslag "Jaarbeurs" (afrit 17) nemen. Onderaan afrit linksaf de 
“Europalaan” op. Onder viaduct door en links, bij verkeerslichten, 
"Hollantlaan" op.  Na pleintje ( 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en 
- na pleintje - linksaf = “Zeelantlaan”. 
 
- Per openbaar vervoer:   Vanuit Utrecht CS met de sneltram richting 
Nieuwegein, halte "Kanaleneiland-Zuid" of vanuit CS met bus 7 tot eindpunt. 
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 22 februari 2014 te Utrecht 
Zaterdag 10 mei 2014 te Utrecht 
Zaterdag 20 september 2014 te Utrecht 
Zaterdag 15 november 2014 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@ziggo.nl. Als u Spaans spreekt vindt u 
meer info over beurzen en tentoonstellingen op www.fesofi.es/cutenews/tabla.php en voor 
informatie over Portugese beurzen op de site van de CTT: www.ctt.pt.  
 
 
 

2013 
 
 
1 en 2 november 2013 

Onder de naam ZOETE LIEVE GERRITJE wordt in Den 
Bosch een regionale  handelarenbeurs gehouden in het 
Maaspoort Sports & Events centrum, Maratonloop 1 te 
Den Bosch. Georganiseerd door Hertogpost is deze 
beurs op vrijdag en zaterdag geopend. Een rustige 
kleine beurs. Meer info: www.hertogpost-event.nl.     

 
 
27 en 28 december 2013 
In de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld vindt weer 
de jaarlijkse EINDEJAARSBEURS plaats waarin is 
opgenomen Stamptales voor de kinderen. Open van 10-17 
uur, toegangsprijs 3 euro. Er zijn circa 160 handelaren, het 
is vaak erg druk en gezellig, dus kunnen we deze beurs 
warm aanbevelen. Meer info vindt u op 
www.eindejaarsbeurs.nl 
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2014 
 

 
In 2014 zijn de KSP bijeenkomsten op 22 februari, 10 mei, 20 
september en 15 november (Spaanse dag!) in Utrecht.  
Noteer deze data s.v.p. vast in uw agenda ! 
 

 
1 en 2 februari 2014 

De jaarlijkse FILATELIEBEURS wordt dit jaar niet in 
Loosdrecht maar in Hilversum gehouden in de Dudok-
Arena hal op het Arenapark in Hilversum, vlak naast het 
NS station Hilversum Sportpark. Deze 26ste beurs kent 
als vanouds veel stands van verenigingen en handelaren. 

Voor elk wat wils ! Vanaf dit jaar wordt deze beurs alleen nog op 
zaterdag/zondag gehouden. De moeite van een bezoek waard. 
 
 
15 februari 2014 

Op deze zaterdag zal in Roden bij Groningen een 
handelarenbeurs worden gehouden onder de naam 
POSTZEGELMANIFESTATIE NOORD. Hier zal ook KSP 
(voor het eerst) bij aanwezig zijn met een promotiestand. Het 
is maar 1 dag open van 10-16 uur en op vertoon van uw 
KNBF/KSP pasje is de entreeprijs maar € 2,00. De lokatie is: 

Sportcentrum De Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6, 9301 HX Roden. Wij 
ontvingen goede berichten over deze grote beurs (1.500 m²) en zien er met 
genoegen naar uit. Meer informatie kan gevonden worden op 
http://www.wbevenementen.eu/category/speciaalbeurzen/  
Er is gratis parkeerruimte beschikbaar. 
 
 
27 februari t/m 2 maart 2014 
In Torremolinos, zuid Spanje,  zal in deze week een 
grote handelarenbeurs worden gehouden onder de 
naam TORREMOLINOS 2014 in het Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Torremolinos, met als 
ondertitel ECC (European Convention for 
Collectors). Men wil met dit initiatief in Spanje 
jaarlijks een equivalent bieden van de grote beurzen 
elders in Europa, zoals Stampex, Parijs, Essen/Sindelfingen, etc. Het belooft 
een heel grote gebeurtenis te worden waarbij alle Spaanse maar ook veel 
buitenlandse handelaren en postadministraties worden verwacht. De 
organisatie ligt bij de ANFIL (Spaanse handelarenbond). Nadere info op 
www.anfil.org.  
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14 en 15 maart 2014 
In ’s-Hertogenbosch wordt de 5e FILAFAIR 2014 gehouden 
in het Maaspoort Sports & Events centrum, Marathonloop 1. 
Het is een betrekkelijk kleine regionale beurs en op vrijdag 
en zaterdag zullen Nederlandse en buitenlandse handelaren 
aanwezig zijn. Verder is er een kleine propagandatentoon-
stelling aangekondigd. Dit jaar zal KSP niet met een stand 
aanwezig zijn. Meer informatie kunt u vinden op: 
www.filafair.nl 

 
 
5 en 6 april 2014 
In Antwerpen wordt in het voorjaar weer de 
ANTWERPFILA gehouden in het Bouwcentrum 
(Antwerp Expo). Dit is de grootste Belgische 
postzegel- en muntenhandelarenbeurs waar 
velen iets van hun gading zullen kunnen vinden. Ik 
kan het aanbevelen! Deze wordt door de FNIP georganiseerd. 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 € 5,- voor 2 dagen. Info: www.fnip.be.  
 
 
8 t/m 10 mei 2014 

In Essen (Duitsland, over de grens bij Arnhem) wordt 
voor de 54e keer de Internationale postzegel-
tentoonstelling BRIEFMARKEN-MESSE ESSEN ge-
houden in het Messehaus Sud, Halle 1A. Gratis 
entree. Er zijn 130 handelaren en vele 

promotiestands aanwezig (geen tentoonstelling). Zeer aanbevolen ondanks 
het feit dat u goed zult moeten zoeken naar Spaanse of Portugese zegels. 
Meer info op: www.briefmarkenmesse-essen.de.    
 
 
23 t/m 25 oktober 2014 
De 32e Internationale BRIEFMARKEN-BÖRSE 
wordt weer gehouden in de Messe 
Sindelfingen, Mahdentalstrasse 116, D-71065 
Sindelfingen (Duitsland) op donderdag t/m 
zaterdag. Er zijn ruim 160 Duitse en Internationale handelaren aanwezig 
alsmede postadministraties en promotiestands. Ook hier wordt het zoeken 
naar Spaanse en Portugese stukken ! Nadere informatie: 
www.messe-sindelfingen.de.     
 
 



 5

 

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 !! 
 
In de vorige IBERIA werden enkele Portugese vignetten getoond w.o. één 
met “Junta Patriótica do Norte”. Aansluitend op het verhaal in IBERIA 104 
over de “Maritimo do Norte”-zegels, gaat het hier om liefdadigheidszegels om 
geld te genereren voor arme kinderen tijdens de 1e Wereld Oorlog. 

De serie bestaat uit zes waarden, zoals boven getoond. 
 
De tweede getoonde zegel lijkt op zegel van 
Moçambique CE. 439, waarop het 
wapenschild en de naam van de stad  “Vila 
de Antonio Enes” is te zien. De stad heeft 
overigens nu (weer) Angoche. 
António José Enes (1848 - 1901) was een 
politicus en gedelegeerde in Moçambique 
en de stad Angoche werd naar hem in de 
19e eeuw genoemd. De jaartallen 1861 - 
1961 geeft (naar mijn mening) de 
herinnering aan dat in 1861 de stad volledig 
in Portugese handen kwam. Daarvoor was 
de stad in handen van frauduleuze 
handelaren, waaronder illegale 
slavenhandelaren.        
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De derde zegel geeft eigenlijk al het 
antwoord. De zegel/het vignet werd 
uitgegeven ter gelegenheid van het 1e 
nationaal congres van Handel en Industriële 
Verenigingen in 1914 te Lisboa.  
De afbeeldingen,  handel (Hermes) en 
industrie (vrouw met ijzeren wiel) komen ook 
in de “Encomendas Postais” zegels uit 1920 
voor om (bijvoorbeeld) een cognossement of 
pakjes te verzenden.     
 
De laatst getoonde zegel (Liga Portuguèsa dos Direitos do Homen) kan ik 
helaas (nog) niets over zeggen. Ik hoop via een bevriende relatie daar nog 
achter te komen. 
 
 
 

Een zeer laat gebruik van een briefkaart uit de 
Spaanse periode van Puerto Rico 

 
Onlangs kocht ik bijgaande briefkaart van Puerto Rico. Het betreft een 
briefkaart die in 1898 is uitgegeven met de afbeelding van koning Alfonso XIII 
van 1 centavo (Edifil nr. 10). De kaart is verzonden van New York/Bowling 
Green naar London (UK) en is afgestempeld op 25 september 1919.  
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Origineel paastelegram, waarvan adres, afzender en boodschap door de 
telegraafmachine zijn overgebracht 

Als je weet dat de Spaans Amerikaanse oorlog in 1898 is bevochten waarna 
Puerto Rico onder quasi-Amerikaans bewind is gekomen, dan kun je 
constateren dat deze kaart zo’n 20 jaar te laat is gebruikt. De afzender was 
zich dit welbewust, want hij heeft niet voor niets een Amerikaanse zegel van 
1 cent “bijgeplakt”. Zonder die zegel was de kaart welzeker nooit op de 
bestemming aangekomen. Toch is het daardoor een aardig poststuk en tot 
heden het laatst bekende gebruik van de briefkaarten van Puerto Rico met 
een mengfrankering. De fraaie vlagstempel geeft nog een extra dimensie aan 
deze laat gebruikte kaart. Hij lijkt te zeggen dat ondanks de 
Spaans/Puertoricaanse briefkaart, de USA vlag over dit gebied heerst. Een 
mooie kaart, ik wilde u dit niet onthouden.  
                Hans Vinkenborg 
 
 

TELEGRAMMEN “DIRECTO” EN 
“AUTÓGRAFO” (B.F. EN PAX) 

 

In mei 1934 ontstond bij de Portugese PTT (CTT) het idee om voor het 
verzenden van kersttelegrammen een speciaal ontwerp met afbeeldingen te 
maken met voorgedrukte teksten. De afzender kon dan een tekst kiezen en 
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Achterzijde van een kersttelegram “Autógrafo” met de 
vermelding “Porte Gratuito”

deze aangeven met de letters “BF” (Boas Festas dat Prettige Feestdagen 
betekende) gevolgd door het cijfer van de gekozen tekst. 

 

Op het telegraafkantoor van ontvangst werd het gekozen en al voorgedrukte 
kersttelegram dan voorzien van de naam van de afzender en de 
geadresseerde evenals van de telegramkenmerken (nummer, aantal 
woorden, dag en tijd van overdracht en ontvangst). 

Op deze manier was het mogelijk om de kosten voor de afzender te 
beperken, want de over te seinen tekst bestond slechts uit één woord en 
bovendien ontving de geadresseerde een mooi en fraai telegram. 

Er is uit het eerste jaar 1934 slechts één exemplaar bewaard gebleven en dat 
bevindt zich thans in het Museum voor Communicatie. 

Ook voor de kerst 1935 werd de zelfde dienst geregeld, echter met de keuze 
uit 6 verschillende teksten. Voor de bezorging van de telegrammen werd een 
speciale envelop gemaakt van grijsblauw papier met een gouden en blauwe 
bedrukking. 

Het gebruik van deze kersttelegrammen was een dusdanig succes dat men 
dit zelfde ook ging toepassen voor de paasdagen 1936. Deze dienst werd 
telegraafdienst PAX genoemd. 

Het bleek in de praktijk dat veel afzenders de paas- en kersttelegrammen 
gingen gebruiken om naar familie en vrienden te zenden die woonachtig 
waren in de zelfde plaats als de afzender. Voor het verzenden van die 
telegrammen was de tussenkomst van de telegraafdienst echter niet nodig. 
Ze konden met behulp van de normale postdienst verzonden en bezorgd 
worden.  

Voor de kersttelegrammen 1936 werden 4 nieuwe ontwerpen gemaakt en er 
werd een richtlijn gepubliceerd hoe moest worden omgegaan met deze 
telegrammen wanneer de 
geadresseerde in de 
zelfde plaats woonde. 
Deze dienst werd 
“Stadstelegram BF” 
(directos urbanos) 
genoemd. Hierbij moest 
de afzender het ge-kozen 
telegram zelf invullen met 
naam geadresseerde en 
afzender en werd in de 
ruimte voor de 
telegraafinstructies, 
linksboven, het woord 

“DIRECTO” (recht-streeks) 
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Kersttelegram “Autógrafo” type BF 1 uit december 1947 

aangebracht door middel van een etiket. Het telegram werd gesloten met een 
gegomde papieren strook en kon daarna  

voor normale post-verzending op het postkantoor worden aangeboden. 

 

Hoewel deze stadtelegrammen nog steeds telegram werden genoemd zijn 
ze, door de wijze van verzending, geen telegram meer, maar een normaal 
poststuk geworden en dienen ze in verzamelingen ook als zodanig behandeld 
te worden.  

Vermeldenswaard is nog dat alle kerst- en paastelegrammen, (de normale, 
de stads (directo’s) en later de autógrafos) op de zijde, bedoeld voor de 
adressering, bedrukt waren met de term “Porte Gratuito”, want de kosten van 
het verkrijgen en verzenden waren inclusief alle kosten voor het telegrafisch 
of postaal overbrengen van het kantoor van verzending tot aan de 
geadresseerde. Daarom zijn er geen voorgedrukte of geplakte postzegels 
aanwezig. Wel kan het voorkomen dat een of andere overijverige ambtenaar 
er een stempel op heeft gezet. 

Voor de jaren 1937, 1938 en 1939 werden voor de kerst en paas 
telegrammen nieuwe ontwerpen uitgegeven. De stadstelegrammen uit die 
jaren onderscheiden zich van de normale doordat in de linker bovenhoek, in 
de ruimte voor de telegraaf instructies, het woord “DIRECTO” is gedrukt. 

In 1939 werden door de CTT nieuwe instructies uitgevaardigd en werd het 
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woord “DIRECTO” vervangen door “AUTÓGRAFO” (wat vrij vertaald 
betekend “met de hand geschreven”).  

Ook werden er nieuwe tarieven bepaald en werd het mogelijk om deze 
zogenaamde telegrammen (in werkelijkheid dus eigenlijk voorgedrukte 
brieven) door geheel Portugal te verzenden.  

Het bleef daarbij altijd nog mogelijk om via de telegraafdienst echte kerst- of 
paastelegrammen te verzenden. Hiervoor werden soms de zelfde ontwerpen 
gebruikt echter zonder het woord “directo” of “autógrafo”  

In 1940 en 1941 stond het woord “Autógrafo” nog op de plaats van de 
telegraaf instructies, maar vanaf 1942 ging het deel uitmaken van de gehele 
afbeelding. Tot aan het opheffen van deze dienst in 1956 werden door de 
CTT elk jaar (afhankelijk van de beschikbare voorraad) nieuwe ontwerpen 
uitgegeven. 

 

 
Het laatst ontworpen kersttelegram “Autógrafo” dateert uit 1954. Het laatste 
paastelegram “Autógrafo” is het ontwerp uit 1949.  

In totaal zijn 38 van deze poststukken voor de kerst uitgegeven en voor 
Pasen slechts 26. 

Voor geïnteresseerden is een overzicht van de uitgaven beschikbaar. 

 
     Henk Veen 

Paas telegram Pax 2 uit april 1945  
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DE POSTROUTE (6) 
 
door: Hans Vinkenborg 
 
Na ons uitstapje naar Spanje in aflevering 5 van deze serie, waarbij ik u de 
scheepsstempels toonde van de Spaanse rederij Empresa de Correos 
Marítima neem ik u vandaag mee naar de Verenigde Staten. Ook met dit land 
werden vanaf ca. 1830 geregelde scheepsverbindingen onderhouden, eerst 
per zeilschip en na de uitvinding van de stoommachine, met schepen die 
zowel op stoom als met zeilen werden aangedreven, naar keuze van de 
kapitein. Er was vooral een intensief handelsverkeer tussen Cuba (en Puerto 
Rico) van/naar de Amerikaanse oostkust en Canada. Een bekende pionier 
was Cunard wiens rederij nog heden ten dage bekend is, maar er waren in de 
loop der jaren meer dan 30 rederijen actief op dit traject. Ik wil u eerst een 
gewone brief uit die tijd laten zien. Hieronder ziet u de afbeeldingen van de 
voor- en achterkant van een brief van Bejucal naar Boston.  
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Op de brief kunnen we het volgende zien: 
 
 de brief is op de voorzijde gestempeld in Bejucal, in de provincie Havana; 

het stempel is geplaatst over de gehalveerde zegel (‘sello bisectado’) van 
de emissie 1883-1888 van Koning Alfonso XII van 10 ct blauw (Edifil nr. 
103); het stempel toont ons ‘BEJUCAL / AGT 24 1888 / YSLA DE CUBA’ 
en het controlegetal 37.  

 
 op de achterzijde is vaag een blauw transitstempel te zien van het 

hoofdpostkantoor in Havana: ‘CORREOS / .. … 1888 / HABANA’.  
 
 een zwart dubbelstempel met links ‘NEW YORK / AUG / 29’ en rechts 

‘PAID / B / ALL’ en daarboven een controleletter ‘C’ en daaronder ‘88’ 
hetgeen het jaartal aangeeft. 

 
 links daarvan staat vervolgens een aankomststempel ‘BOSTON / AUG 29-

88 / 9 PM / C’.  
 
 
Dat de brief naar Boston gaat blijkt uit het opschrift aan de voorzijde; de 
letters EU staan voor ‘Estados Unidos’ (wat overigens meestal wordt afgekort 
tot EE.UU). De eerste rit van Bejucal naar Havana is waarschijnlijk per 
posttrein gegaan, die afstand was vrij kort en Bejucal lag aan de 
hoofdspoorlijn. Hij was er ook al op dezelfde dag. Na verscheping kwam hij 5 
dagen later aan in New York en omdat hij nog dezelfde dag ‘s-avonds om 9 
uur aankwam in Boston neem ik aan dat hij ook in de US per trein is 
vervoerd. Want per schip had deze brief niet op dezelfde dag in Boston 
kunnen aankomen. Alhoewel de brief in transit door de postkantoren in 
Havana en New York is gestempeld is het opvallend aan deze brief dat de 
treinstempels in Cuba en de US ontbreken en dat er geen naam van een 
schip op de brief is genoteerd. Hierdoor is het niet gemakkelijk vast te stellen 
met welke rederij deze brief is vervoerd. En verder ontbreken ook de 
scheepsstempels waarmee zulke brieven normaal worden gestempeld. 
 
 
Een voorbeeld van een veel voorkomende aankomststempel van New York 
ziet u op de volgende brief. Het rechtopstaande ovale stempel is opgebouwd 
uit 6 evenwijdige strepen en in het midden van het stempel staat een getal. 
De getallen die voorkomen zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 12. En het stempel met het 
getal ‘12’ is het aankomststempel van New York. Omdat veel post via New 
York werd vervoerd kunt u dit stempel redelijk vaak tegenkomen, vooral ook 
op afgeweekte zegels en daarom laat ik u die verderop ook maar zien, om 
een beter idee te krijgen bij dit type stempel.   
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Ook op deze brief ziet u op de achterzijde weer een zwart dubbelstempel 
‘NEW YORK / OCT 11’ en ‘PAID / PO / ALL’ met daarboven de controleletter 
‘A’ en daaronder het getal ‘88’. Deze brief is dus ook in 1888 van Cuba naar 
NY gezonden en ook deze heeft een fraaie ‘sello bisectado’.  
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Interessant is het wapen van de afzender: ‘Real Fabrica de Tabacos Hija de 
Cabañas y Carvajal’ ofwel de tabaksfabriek van L. Carvajal y Cª. Deze grote 
en beroemde tabaksfabriek is opgericht in 1796 en stond vlakbij de hoofdstad 
Havana. Hij was eigendom van de van oorsprong Spaanse rijke en 
invloedrijke families Cabañas en Carvajal die ook vele hoge politieke functies 
bekleedden. Deze fabriek maakte heel beroemde sigaren die bekend stonden 
als ‘La Flor de Cabañas’ en als ‘Carvajal’ en die namen stonden dus ook op 
de sigarenbandjes en op de sigarenkistjes (waarvan hieronder een verkleinde 
afbeelding). De geschiedenis van deze fabriek is uitgebreid beschreven op 
het internet en daaruit blijkt dat de fabriek rond 1890 uiteindelijk is verkocht 
aan de American Tobacco Co.   

 

 
 
Maar dit terzijde. De Cubaanse 
postzegels met de verschillende 
aankomststempels met nummers 
van de US zien er zo uit: 
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Zoals gezegd is de ‘12’ van New York de meest voorkomende terwijl de ‘1’ en 
de ‘2’ het meest schaars zijn.  

 
 

 
Volgens de literatuur bestaat het stempel met de ‘1’ (dat u hierboven ziet) 
zelfs helemaal niet ! In de volgende aflevering van deze rubriek zal ik u meer 
vertellen over de Amerikaanse scheepsstempels die gebruikelijk werden 
gezet op de brieven, aan de hand van correspondentie aan de 
medicijngroothandel Lanman & Kemp in New York.  
 
 
 

De herdrukken van 1905 of de 
"Herdrukken van de koning van Spanje" (1) 

 
 

Toen de koning van Spanje, Alfonso de XIII, 
Lissabon bezocht in 1905 gaf hij te kennen 
een collectie van Portugese zegels te willen 
bezitten. Natuurlijk bedoelde hij de originele 
zegels die wellicht nog te vinden waren in 
de officiële bureaux, maar men wilde hem 
alle zegels die sinds 1853 uitgegeven 
waren schenken en omdat de meerderheid 
van de oudste zegels niet meer in de Casa 
da Moeda te vinden waren, kwam het idee 
op deze zegels te herdrukken. 
Natuurlijkerwijze omvatte de herdruk alleen 
die zegels waarvan de platen zich in het 
emissiebureau bevonden en respectievelijk 
de 'opdrukken'; hetzelfde gebeurt met de 
originele zegels die bijeengezocht werden 
om de collecties te vormen. In totaal, is 
vastgelegd, werden er 168 collecties 
gemaakt, op volgorde genummerd en de 

Casa da Moeda verkocht deze collecties voor 100$000 Reis per stuk.  
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Ieder collectie omvat een totaal van 1400 exemplaren originele  zegels en 
herdrukken en werd gedistribueerd in een kartonnen doos van 135 x 190 x 
130 mm, waarop aan de bovenkant van de deksel een etiket was geplakt met 
de zwarte tekst:  
"No. ... Collectie van frankeerzegels van Portugal, Azoren, Madeira en 
Overzee 1853 - 1905".  

Elke emissie bevond zich in een kleine 
witte enveloppe van 73 x 112 mm. 
waarop de datum stond, de waarden 
die er in zaten, en soms andere 
indicaties van type, kleur etc.; bovenop 
stond de naam van het overeenkomstig 
gebied (Portugal, Azoren, Madeira, of 
de naam van de Kolonie, Provincie of 
District). De enveloppen van ieder 
gebied zaten in een grotere enveloppe 

van 117 x 179 mm., met de betreffende indicatie in zwart opgebracht. Bij de 
indicaties van de enveloppen ziet men de volgende afwijkingen: 
 
a) "Portugal/D.Luis - 1862-64 - Reliëfbeeldtenis/ 5, 10, 25, 50 en 100 Reis-", 
dit stond vermeld op de enveloppe, maar deze bevatte geen enkel exemplaar 
van het zegel van 25 Reis, noch het origineel, noch de herdruk.  
 
b) "Azoren-D. Luiz -1882- Zegels van Portugal, type 1882, met opdruk 
AÇORES/25 Reis - beeldtenis naarvoren, bruin-" in plaats van het 
aangegeven exemplaar dat de grote opdruk (type II) had moeten hebben, 
bevatte de enveloppe een herdruk van dezelfde zegel met de kleine opdruk 
(type III); maar in de enveloppe van de emissie 1883 zat een zelfde herdruk.  
 
c) "Macau/1885 - Kroon/10, 20, 25, 40, 50 en 80 Reis-". Bij deze enveloppe 
de waarde van de 80 Reis met een pennenstreek doorgehaald, maar ze 
bevatte toch een herdruk van de zegel.  
 
Sommige zegels waren niet in voldoende mate voorhanden bij de Casa da 
Moeda om alle 168 collecties te voorzien, andere zegels waren wel 
voldoende voorradig voor de collecties, maar kwamen toch niet in de 
emissies voor waar ze hadden moeten zijn met opdrukken of vice-versa. 
Daarom waren sommige zegels origineel in enkele collecties en de herdruk in 
andere collecties; zo geschiedde met de volgende:  
 
Moçambique - 150 Reis (1893/94); India - 9 Reis (1894); Macau - 4 Avos 
(Provisorio 1902); Timor - 12 Avos (Provisorio 1902) en Comp.ª do Niassa - 
100 Reis (1898, 1e emissie). 
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Bij alle collecties die men heeft bestudeerd, waren de zegels van 'Guiné', 
type Mouchon, van 10, 25, 40, 200 en 300 Reis de originelen, maar men kent 
zeer zeldzame herdrukken van deze zegels. Omdat de waarden 5, 50, 80 en 
100 Reis van de zelfde emissie waren vertegenwoordigd door herdrukken, 
was de zegel van 20 Reis de enige zegel van deze emissie die niet werd 
herdrukt. Bij de zegel van 5 Reis van dezelfde emissie deed zich het 
merkwaardige feit voor dat er in de Casa da Moeda in voldoende mate 
originele exemplaren aanwezig waren, reeds gegomd, maar niet 
geperforeerd, om 168 collecties te voorzien en dat ze zo werden gebruikt, na 
geperforeerd te zijn en voorzien te zijn van de overwaarde van 400 Reis, in 
1905, om ze daarna in te voegen bij de emissie van 1902; echter werden de 
zegels van 5 Reis herdrukt voor de emissie van 1886, zoals eerder is 
opgegeven.  
 
De reliëfzegels van Mozambique van 10, 20 en 200 Reis waren originele 
zegels in alle collecties, maar kregen de overwaarden van 1902 niet, noch de 
opdruk "COMP.ª DE MOÇAMBIQUE" en daarom moesten ze worden 
herdrukt. Ook de zegels  van 5 en 300 Reis van de eerste emissie van Don 
Carlos 1 van Mozambique waren de originele zegels, maar de 
overeenkomstige zegels van Comp.a do Niassa waren herdrukken. Zeker per 
vergissing verschenen er in enkele collecties originele zegels van Congo in 
plaats van de originele zegels van 15 en 20 Reis, of alleen van deze laatste, 
van de eerste emissie van Don Carlos 1 van Angola; derhalve weten wij niet 
of er een originele zegel van 20 Reis van Angola heeft bestaan met de 
opdruk "SPECIMEN" waarover wij het later zullen hebben. Het totale aantal 
van verschillende zegels die herdrukt zijn in 1905 is 462, inbegrepen die van 
Guiné, type Mouchon en de originele 5 Reis van het zelfde type met de 
overwaarde van 1902 en 13 : 13 1/2 getand, toegepast in 1905.  
Maar in bijna alle collecties komen slechts 453 exemplaren voor of maximaal 
458 waaronder een dubbele, de 25 
Reis bruin, Mouchon type, van Azoren 
met de kleine 'açores'-opdruk.  
De originele zegels die de herdrukken 
begeleidden, varieerden tussen de 
1002 en 1007, waarbij één of twee 
dubbelen. In enkele collecties hadden 
alle exemplaren, herdruk en origineel, 
de opdruk "SPECIMEN" gelijk als werd 
gebruikt bij de series van het 
Postcongres (zie afbeelding rechts) 
opgebracht met een zwart 
handstempel en meestal schuin naar 
de linkerbovenhoek van elke zegel. 
Dezelfde opdruk kwam gestempeld 
voor bij alle grote enveloppen en in de 
rechterbovenhoek van de etiketten van 



 18

de kartonnen dozen waarin deze collecties werden gedistribueerd. Bij de 
originele zegels van de districten van Madeira en Azoren (emissies van 1895 
en later van Angra, Horta, Ponta Delgada en Funchal) kwam alleen de 
opdruk "SPECIMEN" voor, schuin naar de rechterbovenhoek, in de collecties 
waar de ander zegels en herdrukken de normale opdrukpositie bevonden. De 
zegels van Macau en Timor van 1899 met de opdruk "PROVISORIO" 
kwamen in enkele collecties voor met de opdruk "SPECIMEN" in de 
linkerbovenhoek (normaal) en andere in de rechterbovenhoek. Maar men 
kent andere originele zegels met dezelfde opdruk schuin in de 
rechterbovenhoek en ook horizontaal. Wij twijfelen eraan of deze deel 
uitmaakten van de gedistribueerde collecties met herdrukken van de 
Spaanse Koning, om de volgende redenen: onder die met de schuine opdruk 
in de rechterbovenhoek, komen de originele zegels van de "Comp.ª do 
Niassa voor, eerste emissie 2 1/2, 25, 80 en 150 Reis, die in alle collecties 
werden vertegenwoordigd door herdrukken. 
Bron: “Estudo das Reimpressões” van José da Cunha Lamas 
 

         Jan van Gerwen en Frits van Beekum 
 
 

Bezoek aan de Exfilna in León  
afgelopen september 2013 

 
 
door: Hans Vinkenborg 
 
Een aantal leden van KSP hebben in de 
laatste week van september de 
tentoonstelling Exfilna 2013 bezocht in 
León, Spanje. Het was een nationale 
tentoonstelling (klasse 3) met zo’n 650 
kaders en grotendeels gewijd aan de 
Spaanse filatelie. Maar er was ook erg veel 
moois te zien van de koloniën in de Antillen 
(Cuba en Puerto Rico) en van de Spaanse 
Burgeroorlog. Het aantal bezoekers aan de 
tentoonstelling was betreurenswaardig laag, 
een hand vol mensen. En daarbij zat een 
kleine vaste kern van verzamelaars van 
Cuba (waartoe ik ook hoorde) die dagelijks 
met elkaar optrok. Wat mij opviel was de 
slechte organisatie: te weinig licht in de 
zaal, een gesloten cafetaria, nergens een 
stoel als je even wilde uitrusten en idiote 
openingstijden (van 11-14.00 uur en 17-
20.30 uur).  
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Bij de bezoekers van KSP 
behoorden Edze en Adrie van den 
Berg, Ria van Diepen en Bodo van 
Amersfoort, Frits van Beekum, 
Wietze Hoogeveen en Dave 
Davies.  
Traditiegetrouw werd er ’s-avonds 
een diner in een gezellig 
restaurant in de stad 
georganiseerd en dat was zo’n 

succes dat we dat nog een paar keer hebben herhaald. Op de tentoonstelling 
waren aanvankelijk geen handelaren van betekenis maar pas op de laatste 3 
beursdagen waren die er wel, zij het niet veel. Maar het is ons toch nog wel 
gelukt om een paar leuke zegeltjes op de kop te tikken, vooral bij een 
handelaar met heel veel los burgeroorlog en ‘back-of-the-book’ materiaal. Er 
was geen enkele van de grote bekende handelaren want die laten de Exfilna 
tentoonstellingen blijkbaar massaal links liggen omdat de bezoekersaantallen 
te laag zijn. De handelaren organiseren hun eigen beurs in februari 
aanstaande in Torremolinos (zie rubriek Agenda). Wel was er een stand van 
de Correos en van de FNMT en de lokale vereniging uit León. Op de 
tentoonstelling was vooral veel moois te zien m.b.t. fiscaalzegels; er was een 
verzameling aanwezig van Fernando Cabello die terecht ‘groot goud’ heeft 
ontvangen van de jury. Het materiaal dat hij liet zien was baanbrekend want 
hij toonde daarin aan dat de fiscaalzegels in de koloniën op grote schaal zijn 
vervalst ten nadele van de overheid. Het materiaal waarover hij beschikt is 
van een niveau waar wij alleen maar van kunnen dromen. Gelukkig komt er 
binnenkort een (2e) boek van hem uit zodat wij ook van de afbeeldingen 
kunnen kennis nemen.   

 
Omdat het de hele week nog 
mooi weer was heeft iedereen 
goed kunnen genieten van de prachtige ommuurde binnenstad met al haar 
bouwwerken, zoals de kathedraal en de abdij uit de 11e eeuw, de prachtige 

klassieke parador en de Plaza Mayor die onze 
uitvalsbasis vormde voor de diners in de 
avonduren. In dat opzicht was de stad León en 
haar omgeving dichtbij de ‘Picos de Europa’ met 
z’n bergmeren voor ons allen wel een ontdekking. 
Alles afwegende was deze week toch wel een 
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succes, ook vanwege de toeristische kant. En het is altijd goed om de 
contacten met andere filatelisten weer eens aan te halen. Op de foto’s hierna 
ziet u een impressie van León en de tentoonstelling en natuurlijk de gezellige 
diners waarmee we de dagen afsloten. In 2014 zal de Exfilna waarschijnlijk in 
Alicante worden gehouden, zodra daarover meer bekend is zullen wij u dit 
hier melden.  

 
 

 
 

◄ Edze had er veel plezier in om voor 
€ 1 een ei op het hoofd van een 
studente kapot te slaan (in verband met 
de ontgroeningsweek).  
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BEZOEK AAN “EBORA 2013” ÉVORA 
 
Aansluitend op het vorige artikel, hebben Dave Davies en ondergetekende 
een bezoek gebracht aan de postzegeltentoonstelling “EBORA 2013” te 
Évora, die van 17 tot en met 22 september duurde. Een bilaterale 
tentoonstelling met Portugal en Bulgarije. Dave en ik zijn er  de laatste 3 
dagen, inclusief de Palmares gebleven.  
Ook in Évora, overigens met zeer warm weer waarvan zelfs een dag met 39°, 
was er alleen een tentoonstelling. Geen handelaar te bekennen. Daar kwam 
nog bij, dat de opstelling van de kaders zo krap was, dat sommige bezoekers 
zich met moeite langs de kaders konden bewegen. 
Dave en ik hadden met de rest van de PPS leden afgesproken in Évora en 
we waren met 12 man (waaronder 4 dames) aanwezig. Ook hier merkte we  
dat de PPS eigenlijk een “eating and drinking society” is waar dan tijdens het 
eten en drinken soms over postzegels wordt gesproken. 
 
Hieronder enkele foto’s om een indruk te krijgen van Évora en de gezelligheid 
tijdens de bezochte dagen. 

 
Évora, Praça do Giraldo           Acácio, Dave M., Armando, Isabel, Dave D. 

       en John. 

Dave en John in discussie             
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DIVERSE BERICHTEN  
 
 
 
Gezocht: een nieuwe penningmeester 
Onze penningmeester, Hans Vinkenborg, treedt per 1 januari 2014 af.  
Hans was sinds het midden van de 90-er jaren onze penningmeester. Hij zal 
wel voorlopig als schrijver en voor promotiewerk betrokken blijven bij KSP. 
Wij zoeken daarom met spoed een nieuwe penningmeester die deze taak 
kan overnemen. Als u zich graag voor de vereniging wilt inzetten en u heeft 
een beetje gevoel voor cijfers, dan vragen wij u om contact op te nemen met 
Frits van Beekum. Als u nadere informatie wilt over de werkzaamheden en 
het (geringe) tijdsbeslag dan kunt u ook eerst contact opnemen met Hans 
Vinkenborg die u hier graag meer over wil vertellen. 
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld !! 
 
 
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 ! 
 
 
Boekje ‘Echtheidskenmerken’ is weer te koop ! 

Sinds de afgelopen september bijeenkomst 
is de nieuwe versie van ons boekje 
“Echtheidskenmerken van de Spaanse 
postzegels (1855-1900)” weer te koop. Co-
auteurs Frits van Beekum en Hans 
Vinkenborg hebben de inhoud minutieus 
gecheckt hetgeen tot een groot aantal 
verbeteringen in de beschrijving van de 
kenmerken en een aantal correcties heeft 
geleid. We spreken daarom over een 
geheel herziene 2e oplage van dit boekje 
waarmee u de echte en de valse zegels van 
klassiek Spanje kunt onderscheiden. De 
opmaak/vormgeving is verzorgd door Henk 
Veen die de boekjes ook in eigen beheer 
print voor KSP. Maar het mooist van deze 
2e oplage is het feit dat alle afbeeldingen in 
KLEUR zijn opgenomen hetgeen de 
duidelijkheid zeer ten goede komt.  
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Frits heeft gezorgd voor nieuwe duidelijke afbeeldingen van alle zegels die nu 
bovendien in alle gevallen ongebruikt zijn. Het boekje is weer in 2 talen 
(Nederlands en Engels) en bij alle kenmerken is ook weer vermeld of het een 
officieel graveurskenmerk is of niet. Dit boekje is onmisbaar voor alle 
verzamelaars van klassiek Spanje. Als je met de aanschaf zelfs maar 1 
miskoop van een zegel kan voorkomen heb je de aankoopprijs al 
terugverdiend. De prijs is € 15,- voor leden en € 20,- voor niet leden (excl. 
portokosten). Op de volgende bijeenkomst zal Hans Vinkenborg een 
voorraad meenemen voor verkoop. Als u het boekje per post toegezonden 
wilt hebben kunt u hem een e.mail sturen of bellen. Wij danken de genoemde 
medewerkers voor hun vrijetijd en moeite die zij genomen hebben om deze 
2e druk mogelijk te maken ! 
 
Boekjes met een drukfout 
Inmiddels is gebleken dat er een aantal boekjes ‘Echtheidskenmerken’ zijn 
verkocht waarin een drukfout staat. Kijk hiervoor op bladzijde 15: als daar 
onderaan Edifil cat.nrs. voorkomen die thuishoren bovenaan bladzijde 16, 
dan kunt u uw exemplaar omruilen voor een nieuwe, goede uitgave. Neem 
dan contact op met Hans Vinkenborg of rechtstreeks met Henk Veen en uw 
exemplaar wordt omgeruild. 
 
Overige eigen publicaties van KSP 
Op de binnenzijde van de achterflap van deze IBERIA kunt u zien welke 
publicaties van KSP momenteel te koop zijn bij Hans Vinkenborg (en die op 
de bijeenkomst worden meegenomen). Er zijn recent nog een aantal (kopie) 
uitgaven bijgekomen. Ook de CD Rom met de eerste 80 IBERIA’s inclusief 
een index is nog verkrijgbaar. De CD Rom bevat een schat aan informatie en 
artikelen. De CD Rom is voor KSP leden te koop voor € 17,50 en voor niet-
leden voor € 20,-. Ook hebben wij nog exemplaren te koop van onze recente 
jubileumuitgave van Iberia 100. Verder kan nog vermeld worden dat wij ook 
nog enkele KSP Jubileumpostzegels te koop hebben zolang de voorraad 
strekt. 
 
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. 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 ! 
 
 



 24

Veiling zegels Portugal 
Zoals we u de vorige keer hebben bericht, heeft het KSP bestuur besloten om 
de Portugal veiling nog niet op te heffen, ondanks de geringe belangstelling. 
Daarbij gaan wij er van uit dat u, de gevorderde Portugal verzamelaar, ons 
kunt helpen door ook eens een paar mooie kavels ter verkoop aan te bieden 
uit uw doubletten. Tot nu toe is hiervan echter nog niet veel te merken. Wij 
blijven het moeilijk te begrijpen vinden dat de Portugal verzamelaars alles al 
zouden hebben, dus misschien kunnen we op deze manier weer wat 
‘beweging’ krijgen in de Portugal veilingen. Wij zullen dit beleid aan het eind 
van het jaar evalueren. Kom op mensen, lever uw materiaal in ! 
 
Toezending veilinglijsten KSP 
De veilinglijsten worden standaard alleen toegezonden aan leden die in de 
afgelopen 3 jaar tenminste 1 maal iets hebben gekocht op een KSP veiling of 
als zij zich expliciet hebben opgegeven. Wij doen dit om drukwerk- en 
portokosten te besparen. Mocht u geen lijst hebben ontvangen en toch prijs 
stellen op toezending dan kunt u dat melden bij Hans Vinkenborg en dan 
wordt uw naam weer op de mailinglist gezet.  
 
KNBF Nieuwsbrief 
Bent u al geabonneerd op de gratis electronische nieuwsbrief van de KNBF? 
Deze verschijnt maandelijks en staat boordevol aardige feiten, artikelen en 
nieuwtjes. Ook vindt u daarin een aktuele agenda voor lokale beurzen. U kunt 
worden opgenomen op de mailinglist door een berichtje te sturen naar de 
redactie op: redactienieuwsbrief@knbf.nl 
 
Electronisch lidmaatschap 
KSP kent ook het electronisch 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 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 deze dan 
zelf printen.  
 
Aanlevering veilingmateriaal 
Uw te veilen materiaal kunt u inleveren bij Nico Beek (Spanje) of bij Jerry 
Spaans (Portugal) en dat wordt dan opgenomen in één van de veilingen die 
tijdens de kwartaalbijeenkomst worden gehouden. Wel verzoeken wij u dat 
materiaal eerst uit te kavelen en goed te nummeren en te prijzen om te 
voorkomen dat de veilingmeesters dit moeten doen. U kunt uw materiaal 
afgeven tijdens de bijeenkomst of toesturen naar de adressen zoals vermeld 
in de binnenflap. 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 !  
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Contributie 2014 
Voor de betaling van de contributie ontvangt u bijgaand een acceptgirokaart. 
Het bedrag van de contributie is ongewijzigd. Dit is de laatste keer dat u nog 
een ‘oude-stijl’ acceptgirokaart ontvangt, nog zonder IBAN nummer. Deze 
oude acceptgirokaarten kunnen nog tot 1 februari 2014 door de bank worden 
verwerkt, daarna kan dit niet meer en zult u zelf een betaalopdracht moeten 
insturen. Teken deze acceptgirokaart dus direct en stuur hem vandaag nog 
naar uw bank. Nog beter is een electronische betaling, ons IBAN nummer 
staat in de voorflap. In de loop van 2014 zullen wij nieuwe IBAN 
acceptgirokaarten laten drukken zodat de contributie volgend jaar ook weer 
per acceptgirokaart kan plaatsvinden als u dit wenst. 
 
Lezingen tijdens de bijeenkomst 
In de bijeenkomst van september jl heeft Hans Vinkenborg een buitengewoon 
interessante lezing gehouden over de filatelistische aspecten van de Spaans 
Amerikaanse Oorlog van 1898 gezien vanuit een Spaans perspectief. De 
oorlog werd geplaatst tegen de achtergrond van verval en revolutie in het 
moederland Spanje in de periode 1830-1898 en alle politieke en vijandige 
schermutselingen die in die periode plaatsvonden in Spanje en tegen de 
opstandigen in Cuba en Puerto Rico. Daarbij liet hij ook in 3 kaders een groot 
aantal objecten uit zijn verzameling zien, waaronder slavenregisters uit 
Puerto Rico, zegels van de Cubaanse opstandelingen, zegels die in Spanje, 
Mexico en Argentinie zijn uitgegeven als steunvignet om geld voor de oorlog 
te genereren en Amerikaanse zegels met opdrukken die de Amerikanen 
invoerden in de gebieden Cuba, Puerto Rico, Filipijnen, etcetera. En deze 
werden toegelicht. Het publiek luisterde ademloos toe en na afloop werden 
vragen beantwoord en volgde een luid applaus. Door dit soort aktiviteiten 
worden onze bijeenkomsten hoogtepunten ! Ook in de komende bijeenkomst 
in november verwachten wij dat er een presentatie zal worden gehouden 
door Dave Davies die hiervoor speciaal uit Engeland zal overkomen. Wij 
rekenen op uw aanwezigheid.  
 
 
 
 
 

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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