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     VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 22 februari 2014 zal een bijeenkomst plaatsvinden in het 
Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht. 
 
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.  
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.  
Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar - tegen betaling - aanwezig.  
 
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. Sluiting. 
 
 
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 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.  
 
 

 

2014 
 

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

 
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. U komt toch ook ? 
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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.  
 
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 propagandatentoonstelling 
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.  
 
18 en 19 april 2014 
Jaarlijks wordt vóór de paasdagen in 
Sportcentrum ‘De Mammoet’ in Gouda de 
BRIEVENBEURS gehouden waar een groot aantal handelaren 
vertegenwoordigd zijn die brieven, post(waarde-) stukken en 
prentbriefkaarten verkopen. Hier kun je soms leuke dingen tegenkomen ! 
Nadere info staat in het maandblad Filatelie en op de website: 
www.brievenbeurs.com   
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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.    
 
10 mei 2014 
Op de zelfde dag dat KSP een bijeenkomst heeft in Utrecht wordt in Houten 
de 5e FILANUMIS gehouden (1 dag) in de Expo Houten, waar een grote 
hoeveelheid postzegel- en muntenhandelaren kan worden gevonden. Meer 
info: www.wbevenementen.eu. 
 
29 en 30 augustus 2014 

In Barneveld vindt 
jaarlijks in de Veluwehal 
de HOLLANDFILA 
plaats.  

Hier vindt u vooral veel postzegelhandelaren, een paar muntenhandelaren en 
een aantal promotiestands van verenigingen. Dit is de zelfde organisatie als 
de jaarlijkse Eindejaarsbeurs. www.eindejaarsbeurs.nl. 
 
 
27 en 28 september 2014 
De najaarsbeurs in Antwerpen wordt dit weekend gehouden. Voor informatie 
verwijzen wij u naar de melding hierboven onder 5 en 6 april. 
 
 
17 t/m 19 oktober 2014 

De POSTEX wordt gehouden in de Americahal 
in Apeldoorn; deze is vooral gericht op 
verzamelaars van Nederland, maar er zijn ook 
partijenhandelaren. Info: www.postex.nl 

 
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.     
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29 en 30 december 2014 
In Barneveld 
vindt jaarlijks in 
de Veluwehal de 

EINDEJAARSBEURS plaats tussen kerst en oudjaar. Hier vindt u vooral veel 
postzegelhandelaren, een paar muntenhandelaren en een aantal 
promotiestands van verenigingen. Dit is de zelfde organisatie als de jaarlijkse 
Hollandfila (zie boven) www.eindejaarsbeurs.nl. Aanbevolen. 
 
 
 
 

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 werd veel aanvullende informatie verstrekt over de 
Portugese vignetten die eerder in deze rubriek werden getoond. Deze keer 
heb ik weer 2 Spaanse vignetten waarover ik graag uw mening wil horen. 
 
De eerste zegel zal de Spanje verzamelaar ogenblikkelijk doen denken aan 
de emissies van 1865, want het hele framewerk is identiek aan de zegels van 
die emissie. Die zegels uit 1865 vormden de eerste emissie met tandjes. 

Alleen is onderaan het woord CORREOS 
vervangen door CARIDAD hetgeen lief-
dadigheid aangeeft. Verder zijn de woorden 
FRANQUEO VOLUNTARIO toegevoegd en 
is het gezicht van koningin Isabella II ver-
vangen door een rood wapen dat wellicht 
een religieus motief heeft. Het lijkt op een 
afbeelding van iemand op een troon met 
een scepter en twee geestelijken aan de 
voet van die troon. Het zal hier dus 
waarschijnlijk om een bijplakzegel gaan 
voor het goede doel, maar onduidelijk blijft 
welk goed doel. De tanding is 11 ½, het 
papier zachter dan dat van de postzegels 
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uit 1865 en het formaat is iets groter. Er staat niet op waar de zegel gedrukt 
is, maar ik durf te stellen dat dit zeker niet in de Staatsdrukkerij is geweest, 
omdat dan wel het echtheidskenmerk van deze zegel zou zijn opgenomen 
(dat ontbreekt hier). Maar het is een goed gelukte gelijkenis met de echte 
zegels uit 1865. Mijn inschatting is dat deze liefdadigheidszegel met een 
nominale waarde van 10 centimos veel later is verschenen, wellicht zelfs wel 
na 1900.  Wie heeft meer informatie over deze zegel ? 
 
De tweede zegel is ook van Spanje en 
toont een afbeelding met een politiek 
motief. Gemeld wordt dat de zegel is 
uitgegeven in 1900 en dat deze een 
nominale waarde heeft van 1 centimos. 
Hij is geheel in het rood uitgevoerd en 
meldt de woorden UNION en 
REVOLUCION en DEMOCRACIA en 
onderaan nog REPUBLICA. De staande 
figuur in het midden tegen de achtergrond 
van een rode driehoek kan ik niet 
thuisbrengen en ik kan ook niet in-
schatten waar deze symbool voor staat. 
De tanding is 11 ½. De gehele afbeelding 
overziende kan ik melden dat mijn 
gedachte bij het zien van deze zegel 
direct uitging naar de vele zegels die rond 
1900 zijn uitgegeven door de Unionisten. Onder de naam UNIO 
CATALANISTA zijn in 1899/1900 vele tientallen zegels uitgegeven door de 
Catalanen uit de regio Barcelona-Valencia-Balearen die zich toen ook al 
wilden afscheiden van het moederland. Over die zegels is o.a. de publicatie 
beschikbaar van S. Nathan (uit UK) onder de titel: ‘Spanish Separatist 
Stamps’ en over dit onderwerp zal ik u nog wel eens apart informeren. Maar 
deze zegel komt ook niet voor in de publicaties van Nathan en de afbeelding 
lijkt op geen enkele afbeelding van de zegels van de Unionisten die ik ken. 
Kortom: een vraagteken.     Als u een suggestie heeft hoor ik dat graag van u.  
 
  
 

DE POSTROUTE (7) 
 
Na ons uitstapje naar de USA in aflevering 6 van deze serie, waarbij ik u de 
aankomststempels toonde van New York neem ik u vandaag nogmaals mee 
naar de Verenigde Staten. Met dit land werden vanaf ca. 1830 geregelde 
lijndienst 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.  
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Er was vooral een intensief handelsverkeer tussen Mexico (Veracruz), Cuba 
(en Puerto Rico) van/naar de Amerikaanse oostkust (New York, Boston) en 
Canada.  
In deze aflevering wil ik echter alleen aandacht schenken aan de 
correspondentie gericht aan de medicijnengroothandel Lanman & Kemp in 
New York die in 2008 al 200 jaar bestond. Deze groothandel leverde 
reukwaters, zeep en medicijnen e.d. aan ongeveer alle drogisterijen en 

apotheken van heel Midden Amerika en het 
vasteland van de USA. Dat had dus tot 
gevolg dat er dagelijks veel post met 
bestellingen en betalingen gericht werd 
door deze klanten aan Lanman & Kemp. 
Tienduizenden brieven werden door allerlei 

scheepvaartmaatschappijen vervoerd vanuit het Caribisch gebied en Midden 
Amerika naar dit bedrijf. Al die brieven werden bij binnenkomst  jarenlang 
door dezelfde personen ingeschreven in een register en verder verwerkt en 
daarna gearchiveerd. Toen jaren later deze archieven werden geruimd zijn 
deze brieven gelukkig niet vernietigd. Want elke brief toonde veel vertrek-, 
transit- en aankomststempels waarmee later hele scheepsroute dienst-
regelingen konden worden gereconstrueerd. 
De informatie die van deze brieven 
beschikbaar kwam is voor velen in de 
filatelie een bron van onschatbare waarde 
gebleken en vele boeken zijn geschreven 
waarin aan deze correspondentie aandacht 
wordt besteed. In ieder klassiek werk over 
scheepspost wordt wel aandacht aan deze 
brieven geschonken. Ze zijn inmiddels in 
grote getale in de markt verspreid en bijna 
iedereen die iets met scheepspost doet heeft wel een paar van die brieven 
van Lanman & Kemp in zijn verzameling. 
 

Het bedrijf werd in 1808 opgericht door 
Robert I. Murray toen Thomas Jefferson 
de 3e president van de USA was. Het 
werd gevestigd aan de 313 Pearl Street 
te New York en verkocht aanvankelijk 
alleen Florida Water, een eau de 
cologne die een wereldwijd succes is 
geworden en nog steeds verkrijgbaar is 
en veel gebruikt wordt in warme 
gebieden en plaatsen waar de hygiëne 
te wensen overlaat. Sinds 1832 is het 
ook de uitgever van de jaarlijkse 
Bristol’s Illustrated Almanac die ook nog 
steeds bestaat. In 1835 kwam DT 
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Lanman erbij en werd de naam omgedoopt in Murray & Lanman, gevestigd in 
69 Water Street te NY. In 1858, op het hoogtepunt van de burgeroorlog kwam 
de Ierse emigrant Kemp bij het bedrijf en werd de naam gewijzigd in Lanman 
& Kemp en opende men een eigen fabriek in Havana, Cuba (zie foto). 
Vanaf dat moment nam de onderneming een enorme vlucht, 
producten werden inmiddels wereldwijd verkocht van China tot 
Australië en door heel Zuid Amerika. Al snel bestonden er 12 
dochterbedrijven in Canada, Mexico, Cuba en in Zuid Amerika. 
Het belangrijkste product was nog steeds Florida Water en 
Barry’s Tricopherous haartonic voor kalende mannen (‘the 
oldest and the best’). In 1870 verhuisde men naar 68 Williams 
Street in NY en in 1900 naar 135 Water Street in NY. In de 
Spaans-Amerikaanse oorlog en in WO I en II werd door 
Lanman & Kemp gratis Florida Water aan de Amerikaanse 
troepen beschikbaar gesteld. Later voegde men zeep en 
vloeibare zeep aan het assortiment toe. Sinds 1931 heet het 
bedrijf Lanman & Kemp Barclay & Co. en in 1957 verhuisde het 
naar de naastliggende staat New Jersey, eerst naar 15 Grand 
Ave en daarna naar 25 Woodland Ave. in Westwood, NJ. Ook 
de troepen in Iraq werden onlangs nog gratis van hun producten voorzien. 
Hun slogan is: ‘Classic scents for classic moments’. Op hun website op het 
internet kunt u een filmpje van ca. 10 minuten zien over de geschiedenis van 
dit bedrijf met veel aardige beelden uit de oude doos van het straatleven in 
New York in die vroegere tijd.  
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Omdat de producten alcohol bevatten moest Lanman & Kemp allerlei 
accijnzen en belastingen afdragen en aan die periode herinneren nog de 
volgende afbeeldingen van gebruikte Amerikaanse ‘internal revenu’ 
(fiscaal)zegels en labels waarop u, als u goed kijkt, de naam van het bedrijf 
voorgedrukt ziet staan.  
Ook perfins werden door dit bedrijf gemaakt en gebruikt. 
 

 

 
 

 
Nu u weet wie Lanman & Kemp is en waar ze allemaal gevestigd zijn 
geweest is het tijd voor enige brieven, ik beperk me daarbij tot Cuba en 
Puerto Rico. De brieven zijn verkleind om ruimte te besparen.  
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De eerste brief is gedateerd 1 november 1864 en is verzonden van Matanzas 
(Cuba) naar New York. Het betreft een betaling. Aan de bovenzijde van de 
brief ziet u de restanten van de rode zegellak; hier heeft de klerk van L&K 

geschreven van wie de brief 
afkomstig is, wat de datum 
van de brief is, wat de 
aankomstdatum in NY is en 
op welke datum de brief is 
beantwoord (in dit geval een – 
want er was geen antwoord 
nodig). Deze klerk deed dit zo 
met bijna alle brieven. Bij 
binnenkomst werd door hem 
een blauwe paraaf gezet (zie 
boven het woord ‘Lanman’) en 
zijn collega die erbij betrokken 
was zette ook zijn paraaf (de 
kriebel linksboven ‘New’ van 
de plaats New York). Deze 
parafen staan op duizenden 
brieven die door hun handen 
zijn gegaan. De brief is correct 
gefrankeerd met 10 cents 

hetgeen blijkt uit het blauwe ‘STEAMSHIP 10’ stempel en de afwezigheid van 
portstempels. Matanzas ligt vlakbij Havana aan de noordkust van Cuba en 
het is waarschijnlijk dat de brief eerst overland naar Havana is vervoerd en 
daarna met het lijndienstschip is meegenomen naar New York. 
 
Deze 2e brief is 
gezonden door de 
apotheek ‘El Amparo’ in 
Havana en gecancelled 
met een onleesbaar 
stempel. Op de 
achterzijde is een stempel 
van de PONY Express 
zichtbaar waarop het 
datumstempel 15 oktober 
1898 is te lezen.  

 
 
Aangezien er geen scheepsstempels op voorkomen van 
de lijndienstmaatschappijen is deze brief waarschijnlijk 
met een particuliere boot naar de USA vervoerd en 
vandaar overland met de paarden/pony express verder 
vervoerd naar New York.  
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Ditzelfde lot troffen de beide voorgedrukte volgende brieven die ook op de 
achterzijde zijn voorzien van een stempel van de Pony Express. Deze zijn 
beide afkomstig van Botica y Drogueria de San Jose uit Havana.  
 
De eerste is nog net in de 
Spaanse tijd geschreven, 
getuige de postzegel van 
Koning Alfonso XIII, maar de 
tweede brief net na de 
machtswisseling toen de 
postzegels uit de USA waren 
ingevoerd die waren voorzien 
met de overdruk ‘CUBA 5ct 
de Peso’.    

Beide brieven zijn afge-
stempeld op het hoofd-
postkantoor in Havana met het 
stempel CORREOS HABANA. 
Ook deze zijn dus 
waarschijnlijk met een 
particulierschip naar de USA 
vervoerd en daarna dus met 
de Pony Express naar New 
York vervoerd. 
 

Ook vanuit Puerto Rico kwamen veel bestellingen en 
soms gingen die rechtstreeks naar New York, soms via 
de agent van Lanman & Kemp in Mayagüez, aan de 
westkust van Puerto Rico of van hun kantoor in de 
hoofdstad San Juan. Blijkens de correspondentie waren 
er vaak leveringen van goederen die via deze agent 

Latimer & Co liepen. Zij ontvingen dan eerst de wissels en incasseerden die 
en gingen daarna namens Lanman & Kemp over tot uitlevering van de 
goederen. Deze vouwbrief uit 1868 was een verrassing toen ik hem opende. 
Het bevatte diverse over-
zichten van rekeningen 
van meerdere klanten 
inzake o.a. de levering 
van Florida Water. De 
brief komt dan ook van 
Latimer & Co. Ook op 
deze brief zijn weer de 
parafen te zien van de 
klerken van Lanman & 
Kemp die alles zorgvuldig 
registreerden.  
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De route van deze brief is nogal vreemd. In de linkerbovenhoek is te lezen: 
“por Boadicea via Arecibo”. De plaats Arecibo ligt aan de noordwest kust van 
Puerto Rico en blijkbaar ging er daarvandaan een schip naar Baltimore 
(USA), want daar is het aankomststempel geplaatst. Verder zijn de stempels 
SHIP zichtbaar en een 6 in een box, hetgeen duidt op nog te betalen porto. 
Het schip Boadicea was genoemd naar de Britse koningin die in 60AD de 
strijd tegen de Romijnen aanvoerde en won. Het naar haar genoemde schip 
was in 1867 gebouwd en het was een houten schoener van 79 ton die 
vergaan is in 1879. Het was eigendom van een particuliere Canadese 
eigenaar wat de vreemde route verklaart. Want de grote 
lijndienstmaatschappijen kwamen niet via Arecibo. Het is waarschijnlijk dat 
het stuk van Baltimore naar New York overland is gegaan. Overigens is de 
vreemde route Arecibo-Baltimore vaker gebruikt door Latimer & Co want ik 
heb meerdere brieven in mijn bezit die deze route hebben gevolgd.  
 
De tweede brief uit Puerto Rico naar Lanman & Kemp in NY is eveneens van 

agent Latimer & Co, maar deze brief heeft wel de gebruikelijke route gevolgd. 
De meeste post vanuit Puerto Rico werd rond 1870 via Havana, Cuba naar 
New York gevaren. De brief is gedateerd 14 december 1870 en aangekomen 
in New York op 29 december 1870 blijkens het stempel. Linksboven en in de 
brief is vermeld “per steamer via Havana” en naast het NY stempel is de 
stempel te zien van de forwarding agent in Habana, helaas met een onlees-
bare naam. Ook deze brief is bij ontvangst weer voorzien van de parafen van 
de klerken van Lanman & Kemp, en op de achterzijde zijn weer alle data van 
ontvangst en beantwoording ingevuld. In de brief wordt een wissel bijgesloten 
die getrokken is op de Colonial Company in London, UK. Deze route via 
Cuba was heel gebruikelijk, maar interkoloniale mail is op zich zeldzaam.  
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De laatste brief die ik u wil laten zien is spectaculair, één van de beste uit 
mijn verzameling. Deze brief is vervoerd door de Engelse Posterijen met de 
Royal Mail Steampacket Company. Deze had een overeenkomst met de 
Spaanse overheid om post te vervoeren naar en van Puerto Rico en Cuba.  

 
Daartoe had zij o.a. een kantoor in San Juan met nevenvestigingen in Arroyo, 
Aguadilla, Mayagüez, Ponce en Naguabo. Op ieder van deze kantoren kon 
post worden afgegeven die dan gefrankeerd werd met 
Engelse postzegels die gecancelled werden met een 
nummerstempel zoals hierbij afgebeeld.  
Ieder kantoor had een set stempels en een eigen nummer en 
hierover zal ik u nog wel eens apart informeren. Deze brief 
komt van de drogist C.J.Monagas te Mayagüez en is 
gedateerd 8 februari 1872. Hij geeft een overzicht van ver-
zonden wisselbetalingen. Alhoewel je zou verwachten dat de 
postzegels zouden zijn afgestempeld in het Engelse kantoor in Mayagüez is 
dit niet het geval, hij heeft stempel ‘C61’ van het Engelse kantoor in San 
Juan. Hij is waarschijnlijk per kustvaartuig naar San Juan vervoerd (zonder 
zegels) want de weg tussen deze plaatsen was vanwege het gebergte toen 
nog nauwelijks begaanbaar en tunnels bestonden daar toen nog niet. De 
kapitein is waarschijnlijk in cash hiervoor betaald en heeft de brief afgegeven 
in San Juan aan de Engelsen. Maar de Engelsen hadden Saint Thomas in de 
Deense WestIndies als schakelpunt, dus is de brief van San Juan verzonden 
naar Saint Thomas en daar aangekomen op 12 februari 1872, conform het 
transitstempel op de achterzijde (afbeelding pagina 14).   
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Vanuit Saint Thomas is de brief vervolgens meegegaan met de RMSC packet 
naar New York waar hij blijkens het stempel aankwam op 22 februari 1872. 

 
Ook deze brief is door de klerken van Lanman & Kemp weer voorzien van 
hun parafen en de registratiedata van de brief. Deze keer is te zien dat de 
brief is beantwoord op 19 maart. De archieven van Lanman & Kemp waren 
een bron van onschatbare waarde voor de filatelie.  
Alle afbeeldingen komen uit mijn verzameling. 
                                                                                                Hans Vinkenborg  
 
 
 
 

De herdrukken van 1905 of de 
"Herdrukken van de koning van Spanje" (2) 

 
 
 
De serie met "SPECIMEN" horizontaal bevat de zegel van 
de Atiradores Civis, blauw en geel, uitgave 1906, en het is 
niet aan te nemen dat de zegel werd ingevoerd in één of 
andere collectie die in dat jaar gedistribueerd werd of later, 
omdat wij weten dat in 1909 er aan een familie een collectie 
werd aangeboden die deze zegel niet bevatte. Het is 
merkwaardig dat wij geen enkele zegel kennen met de 
opdruk "SPECIMEN" in de twee aangegeven posities, met 
uitzondering van de zegels van de districten van Azoren en 
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Madeira, die, zoals wij al zeiden, voorkomen in alle in 1905 gedistribueerde 
collecties met de opdruk in de rechterbovenhoek en er bestaan er ook met 
een horizontale opdruk. Anderzijds kan men in het algemeen vaststellen dat 
de uitgiften van Don Carlos 1 van 1895 en later ,type Mouchon, in twee series 
werden gecompleteerd, horizontaal en schuin, omdat in de Koloniën van 
Guiné, S. Tomé en Principe, India, Macau en Timor, de zegels van 1898 de 
opdruk bevatten en de zegels van 1900 of 1901 (500 en 700 Reis; 12 T, 1R 
en 2 P; 5, 15 en 78 Avos; 10, 20 en 78 Avos) de horizontale opdruk; in 
Portugal, in de districten van Azoren en Madeira en de andere Koloniën is de 
opdruk horizontaal.  
 
Wij kennen geen zegels van Congo of Inhambane met deze opdruk in één 
van de twee aangegeven posities. Buiten de vermelde Don Carlos 1 
emissies, bevatten deze series de zegels van de Atiradores Civis, uitgegeven 
van 1899 tot en met 1906; de zegels van Assistencia Nacional voor de 
Tuberculose, rood en geel; enkele zegels van het Centenario van India van 

Macau en India; de drie "PROVISORIO" 
van India, 1902; de eerste emissie van 
Comp.a do Niassa (behalve de 300 Reis); 
enige 'portado' van Portugal en de 20 Reis 
van Azoren. Deze laatste verscheen in een 
serie waarvan alle andere waarden van 
dezelfde emissie de opdruk "SPECIMEN" 
had, normale positie (schuin in de 
linkerbovenhoek). Wij kennen dezelfde 
opdruk "SPECIMEN" in een groenachtige 
tint, horizontaal bij de originele zegels, 
voornamelijk van de Kolonie-emissies van 
1902 (overwaarden) die naar wij menen 
geen enkele relatie met de herdrukken 
hebben.  

Ook hebben enkele series geen verband met de herdrukken die werden 
gedistribueerd tussen april 1924 en december 1926, van originele zegels  van 
dit tijdvak met dezelfde opdruk met een paarsachtige tint. Los van elke 
collectie kennen wij de herdruk van 1905 van de zegel van 5 Reis - kroontype 
van Angola (plaat alleen bij herdrukken gebruikt, zie fig. 8) met de opdrukken 
"prova" van de in figuur 5 en 6 aangegeven typen. Er bestaat nog de herdruk 
van de zegel van 50 Reis - reliëf - van Mozambique (1886) met opdruk gelijk 
aan die van de emissie van het Centenario Antonius (1895) van typografische 
samenstelling. Zeker wil men deze zegel voor echt doen doorgaan, maar 
merkwaardigerwijze heeft men één van de gewone waarden er voor 
uitgezocht. Hebben ze dat misschien ook gedaan met wat zeldzamer zegels 
die nu als echt in sommige verzamelingen voorkomen? De herdrukken van 
1905 waren gemaakt in blaadjes van 6 zegels, 2 rijen van 3 zegels - tête 
bêche - de één van de ander gescheiden, horizontaal 24 mm tussen de 
zegels en verticaal 16 mm. Van elk zegel werden er dus 28 blaadjes gedrukt. 
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Er zijn proeven van deze herdrukken bekend, op gegomd papier als gebruikt 
voor de herdrukken. Buiten de proeven in groepen van 6 zegels van dezelfde 
waarden, getand of niet, verschenen er groepen van 2, 3 of 4 paar, dicht op 
elkaar, blokjes van 6 in 2 rijen van 3, alle recht, etc.  
In het algemeen zijn de kleuren van de proeven min of meer gelijk aan de 
kleuren van de originele overeenkomstige zegels, maar er bestaan ook 
herdrukken in verschillende kleuren, toch gelijk aan de kleuren van andere 
waarden van dezelfde emissie. Bij het bekijken van enkele exemplaren van 
de getande proeven, merkt men de merkwaardige wijze op die werd gebruikt 
in de 'operatie van 1905': de exemplaren waren met de schaar gescheiden en 
aangebracht op blaadjes gewoon papier, blauwachtig, 4 bij 4 per paar, op 
een wijze waarbij ze voldoende over elkaar vielen om tussen het beeld van 
de samenhangende zegels een ruimte vrij te laten voor de marges van de 
perforatie; zo werden ze 4 bij 4 geperforeerd door een machine die bestemd 
was voor blaadjes van 28 zegels (4 bij 7). Onderstaande afbeelding geeft een 
idee van wat wij hier hebben beschreven.  
 
 

Enkele proeven hadden een zeer verplaatste perforatie, waarbij een deel van 
het zegelbeeld aan één van de kanten van elk zegel doorsneed (zijn het 
herdrukken die voor de afval bestemd waren?). De exemplaren van de 
proeven die wij konden bestuderen, dankzij de vriendelijkheid van Sr. Carl 
George, aan wie wij veel dank verschuldigd zijn, zijn de volgende: Don Pedro 
V - glad haar - 5 Reis bruin (3 per paar, uit elkaar; Don Pedro - gekruld haar - 
25 Reis blauw, 1 blok van 6 uit elkaar en 2 die slechts 5 zegels, ook uit 
elkaar, bevatten)- 25 Reis roze (drie per paar, uit elkaar); Don Luis 1, rechte 
band-type - 5 Reis zwart (1 blok van 6     Verschillende kleuren: Wij denken 
ook te maken hebben met een proef of met een herdruk van 1905 van de 
zegel van 25 Reis van Madeira, Don Luiz 1, kromme band-type, niet getand, 
met opdruk type III. Het blijkt dat de Casa da Moeda de moeite heeft 
genomen om de herdrukken van 1905 op de originelen te laten gelijken. Men 
maakte gebruik van gewoon papier dat er oud uitzag en men gebruikte weinig 
levendige kleuren alsof deze door de invloed van tijd en licht doffer waren 
geworden, maar in het algemeen zijn ze door de volgende karakteristieken 
gemakkelijk te onderscheiden.  
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PAPIER - Het papier van de herdrukken van 1905 is fijn, fragiel en ivoor-
kleurig, met uitzondering van de volgende herdrukken waar men 'Porcelana'-
papier heeft gebruikt zoals bij de originelen.  
1. - De 4 hoogste waarden van de 1892 Portugal emissies, ook van Angra, 
Horta, Ponta Delgada en Funchal (roodachtig papier);  
2. - De zegels die herdrukt werden van de Don Luiz 1 emissies, reliëf, en van 
de eerste emissie van Don Carlos 1 van alle Koloniën, inclusief de 
overwaarden opdrukken van 1902 en verder de 2 1/2 Reis van Mozambique; 
3. - Alle herdrukken van de Comp.0 de Moçambique en van Niassa, inclusief 
de  2 1/2 Reis.  
N.B. de zegels van Guiné, type Moucon, die herdrukt werden, zijn op het 
speciale 1905-herdrukpapier gemaakt, maar de originele zegels van 5 Reis, 
van het zelfde type met de waarde-opdruk uit 1902, heeft in 1905 het 
originele porcelana-papier gekregen. Zoals ij zeiden, slechts de perforatie en 
de waarde-opdrukken zijn van de herdrukken.  
 
KLEUREN - De kleuren van de 
herdrukken van de Koning van Spanje 
zijn weinig levendig met de dofheid, 
zoals veroorzaakt door de invloed van 
tijd en licht, maar in het algemeen 
verschillen ze van kleur ten opzichte 
van de originelen. Echter herdrukte en 
distribueerde de Casa da Moeda in 
elke collectie en beschouwde ze als 
verschillende zegels, de volgende die 
zich slechts door kleur onderscheiden: 
Portugal > . Zoals ook de navolgende 
opdrukken met Azoren - groot en klein - 
en Madeira > . Op de Azoren 
verscheen de herdruk van de 5 Reis, 
type Mouchon, met de kleine opdruk in 
iedere collectie, in de navolgende variëteiten: > . Bij de herdrukken van 1905 
kwam de zegel van 100 Reis van Don Luiz 1, kromme band-type en getand, 
niet de twee tinten die ons bij de herdruk van het Postcongres opviel, maar er 
bestaan twee gelijke kleurtinten, lila en lila-mauve, waarschijnlijk per ongeluk 
want ze werden niet samen in enige collectie opgenomen, noch op de 
herdrukenveloppe vermeld. Er verschenen nog andere kleurvariëteiten die wij 
menen te moeten classificeren analoog aan onze gegevens betreffende de 
herdrukken van 1885 - 1893.  
 
GOM - Alle exemplaren van de herdrukken van de Koning van Spanje 
hadden witte, briljante fijne gom. Zoals natuurlijk heeft de 5 Reis van Guiné, 
type Mouchon, de originele gom omdat ze werd gebruikt in gegomde 
toestand om de opdruk "400 Reis" in 1905 te ontvangen. Vele originele 
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zegels van de koloniën en de Comp.0 Moçambique en 
Niassa, gedistribueerd met de collecties van 1905, hadden 
geen gom, zoals gebeurde met de voor de postcirculatie 
bestemde overeenkomstige exemplaren. Maar niet altijd 
was dit van toepassing, gezien het feit dat er in de 
collecties van 1905 gegomde zegels 
voorkomen/voorkwamen die alleen voorkwamen voor 
postgebruik zonder gom en vice versa.  

 
PLATEN - Voor de herdruk van de zegels van 5 Reis en 25 Reis van 1853 en 
de 5 Reis van 1855, maakte men gebruik van de platen die speciaal gemaakt 
waren voor de herdrukken van het Postcongres. Bij de herdruk van de zegel 
van 5 Reis  van 1853 ziet men min of meer duidelijk de initialen 'F.B.F.', maar 
duidelijker dan bij de herdruk van 1885. De Plaat van de zegel van 50 Reis, 
van de emissie van 1853, werd licht geretoucheerd en daarom ziet men 
alleen bij de herdrukken van 1905, de gleuf van de bovenmarge van de kant, 
zoals wij eerder hebben geschreven over de herdrukken van 1885 - 1893.  
 

 
Wordt vervolgd. 
 
Bron: “Estudo das Reimpressões” van José da Cunha Lamas 
 
 
                                                               Jan van Gerwen en Frits van Beekum 
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DIVERSE BERICHTEN 
 
 
Gezocht: een nieuwe penningmeester   
Onze penningmeester, Hans Vinkenborg, is per 1 januari 2014 afgetreden. 
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 als zijn gezondheid dat nog toelaat. 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. Intussen neemt Hans de functie nog 
waar totdat een opvolger is gevonden.  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. 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.  
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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.  
 
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 of Henk Veen. 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 ! 
 
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.  
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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 
wachtwoord 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 !  
 
 

IBAN ALLEEN voor veiling 
Bij de Nico Beek, die de veiling-administratie beheert, 
komt regelmatig contributie binnen voor de vereniging. 
Dat is niet juist. De vereniging heeft 2 rekeningen:  Één 
voor de vereniging (oa voor contributie) en een andere 
ALLEEN voor de veiling; Zie voor de desbetreffende IBAN 
nummers de binnenkant van de kaft.  
Let u aub op bij een overmaking naar het juiste IBAN!   

 
 
Veiling van 22 februari 2014 
Deze veiling is dit keer extra groot; vooral Portugal (bijna 150 kavels). Deze 
kavels worden voor de laatste keer aangeboden. Alle onverkochte kavels 
worden aan de inzender geretourneerd. Neem u kans en bied op een kavel 
met zegel(s), series of partijtje die u nog niet in uw verzameling hebt zitten. 
 
 
Lezingen tijdens de bijeenkomst 
In de bijeenkomst van november is een interessante presentatie gehouden 
door Dave Davies die hiervoor speciaal uit Engeland was overkomen. 
Hartelijk dank daarvoor. Wij hopen dat ook in de komende bijeenkomst weer 
één van onze leden een korte presentatie zal geven. Neemt u iets mee om 
het ons te tonen ? U heeft toch ook wel iets moois wat de moeite waard is om 
aan anderen te laten zien ? Verras ons met uw bijdrage ! 
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