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     VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 27 februari 2016 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 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; 
   Bestuursmededelingen;   
3. Rondvraag;  
4. “Iets om te laten zien” (neem iets mee om aan de KSP-leden te laten 

zien);  
5.    Veiling; 
6.    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. 
 



 2

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 28 mei 2016 te Utrecht 
Zaterdag september 2016 te de Bilt, datum nog nader te bepalen;  
   (gezamenlijke bijeenkomst met LACA) 
Zaterdag 19 november 2016 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 Frits van Beekum op redactie@ksp-iberia.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.  
 

2016 
 
11 en 12 maart 2016  
In Den Bosch wordt op deze data de 6e FILAFAIR 
gehouden, wederom in het Maaspoort  Sports & Events 
centrum waarin o.m. aandacht wordt besteed aan het thema 
schilderkunst en Jheronimus Bosch. Meer info:  
www.filafair.nl 
 

 

12 t/m 14 mei 2016 
In Essen (Duistland, over de grens bij Arnhem) 
wordt de jaarlijkse Internationale 
postzegeltentoonstelling BRIEFMARKEN-MESSE 
ESSEN gehouden in het Messehaus Sud, Halle 1A. 
De entree is gratis. Er zijn 130 handelaren, postorganisaties en vele 
promotiestands aanwezig (geen tentoonstelling). De beurs ia gemakkelijk 
bereikbaar. Meer info op:   www.briefmarkenmesse-essen.de 
 
26 april tot en met 1 mei 2016 

 
In Viana do Castelo wordt de 50e LUBRAPEX 
tentoonstelling gehouden in het Cultureel Centrum 
van Viana do Castelo. Voor verdere informatie zie: 
www.ksp-iberia.nl/Lubrapex 50.pdf 
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28 mei tot en met 4 juni 2016  
In New York vindt een wereld-
tentoonstelling plaats waar ook veel 
handelaren komen en waar verenigingen 
uit de USA een promotiestand zullen 
hebben. Adres: Jacob Javits Convention 
Center, 22 East 35th Street/11 th Ave.,  
NY 10016. Verdere info op  www.ny2016.com 
 
1 oktober 2016 

In de Bilt wordt een gezamenlijke bijeenkomst 
gehouden met KSP en LACA (Latin American 
Collectors Association).  
De bijeenkomst zal plaatsvinden in het 
Cultureel & Vergader-centrum “H.F. Witte”, 

Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Er is voldoende gratis parkeerruimte. 
Routebeschrijving per auto en openbaar vervoer wordt te zijner tijd 
gepubliceerd. 
 

2017 
 
25 t/m 27 augustus 2017  
Op deze data wordt in Den Bosch in de Maaspoort 
de MULTILATERALE HERTOG-POST 2017 
gehouden. Dit wordt georgani-seerd door de 
KNBF en Stichting Hertogpost.  
Er is een tentoonstelling met ca 900 kaders in de 
categorie 1 en internationale deelname. Voor meer informatie zie:  
www.multilaterale2017.nl 
 
 

OPROEP VRAAGBAAK 
 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de redactie en leden van KSP 
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.   Uw ervaring en kennis is echt nodig !! 
 
Gaarne uw vraag over een Spaans en/of Portugees filatelistisch materiaal 
zenden aan Frits van Beekum (afbeeldingen gaarne scannen op 600 dpi). 
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Dit keer heeft Edze van den Berg ons een viertal zegels gezonden met 2 
verschillende afbeeldingen. Hij dacht in eerste instantie dat het zegels van de 
Spaanse Burgeroorlog waren, maar kon ze nergens vinden.  

 
Op de zegels staat “ABN postage”, dus 
naar onze mening afkomstig uit een 
Engelssprekend  land. De zegels 
hebben een waarde van “15” en “35”. 
De 2 niet afgebeelde zegels hebben 
een bruinrode kleur (de 15) en een lila 
kleur (de 35). 
Wie kan ons iets meedelen over deze 
zegels ? 
 

 
 
 

De Montserrat uitgave (Edifil 636/649) 
 
 
OP 9 december 1931 werd deze serie zegels uitgegeven ter herdenking van 
de stichting van het klooster 9 eeuwen geleden. 

 
Montserrat is een berg in Catalonië Volgens de overlevering is dit de 
belangrijkste en meest mysterieuze berg van Catalonië. Hij ligt ongeveer 50 
kilometer ten noordwesten van Barcelona. 
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Op deze berg zijn het heiligdom en het Benedictijnse klooster van Montserrat 
gevestigd. Volgens de legende zagen 2 jonge herders op zaterdagavond in 
het jaar 880 vlak bij de grot Santa Cova een helder lichtschijnsel. Dit 
verschijnsel herhaalde zich in latere weken. 
Zij alarmeerden de bisschop van Manresa en vonden in de grot een beeltenis 
van de maagd Maria. 
Tussen 1669 en 1705 werd bij deze grot 
een kapel gesticht, zie afbeelding ► 
Vanaf de ontdekking van de grot met 
het beeld is de berg omgeven door 
spiritualiteit. 

De maagd die 
vanwege haar 
donkere kleur La 
Moreno ( de bruine ) 
genoemd werd is 
een houten beeld in 
Romaanse stijl uit 
laat 17e eeuw. De 
kleur is het resultaat 
van de veroudering 
van de vernis door 

de tijd heen. 
 
De naam van de berg is afgeleid van de 
Catalaanse woorden  Mont ( berg ) en Serrat ( gezaagd ) en slaat op de 
gezaagde vorm van de berg 
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Gaan we terug naar de beschrijving van de uitgegeven zegels. 
De zegels zijn door 3 verschillende graveurs ontworpen en gedrukt bij 
drukkerij: 
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre en hebben een tanding van 11 ½, 
behalve de zegels van 20,40 en 1 peseta, deze hebben een tanding van 14. 
De zegels met nr. A000.000 hebben allemaal tanding 14. Van de zegels 20 
ct. 40 ct. En 1 peseta zijn er ook uitgiften met tanding 11 ¼ en natuurlijk is de 
serie ook ongetand uitgegeven. 
 

 
◄ De 1,2,5 en 10 ct. hebben als afbeelding het 
schild van Montserrat. 
 
 
 
 
De 15 en 50 ct. hebben als 
afbeelding de klooster-
overste van het klooster     ► 
 
 
 
 
◄ De 20 en 30 ct. hebben 
als afbeelding een voorstelling van de zittende 
maagd van Montserrat. 
 
 
 
De 25 ct. de 1 en 10 peseta 
tonen het hoofd van de 
maagd van Montserrat.     ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ De 40 ct. en 4 peseta tonen een algemeen beeld 
van het klooster. 
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Tenslotte de 20 ct. urgente zegel geeft Pergassus weer ( Griekse mythise 
afbeelding ▼ van een gevleugelde goddelijke hengst ). 

 
 
Op 15 juni 1938 verscheen een serie van 5 zegels 
(Edifil 782 / 786) van de 25 ct. zegel uit 1931, die 
werden overdrukt met “correo 
aereo”  en met toeslagen.  ► 
 
 
 
Ook in 1938 ( 10 nov. ) 
verscheen hetzelfde zegel 
met in diagonaal opdruk 2,50 

ptas en zwarte lijnen over het woord Espana. 
▼ 

 
 
 
 
Hetzelfde zegel is ook 
uitgegeven met tanding 14 
Ten slotte verscheen er een 
zegel met tanding 14 waar de 
opdruk “correo aéreo” op het 
zegel verscheen.               ► 
 
Deze uitgave is een 
particuliere uitgave en moet 

als fantasie worden aangemerkt. 
Deze uitgave is wel opgenomen in de speciale Edifil 
catalogus en heeft een behoorlijke catalogus waarde 
 
Bij het doorzoeken van mijn stockboeken stuitte ik op 
een zegel met de afbeelding van de maagd. 

 
◄ Boven het zegel  de datum 
27+IV+1947 en onder de tekst 
N S de MONTSERRAT.  
Op de voorzijde geen 
waardeaanduiding, maar 
draaien we het zegel om dan 
zien we op de achterzijde 5O 
cts. En Oliva de Vilanopva  
(de drukker). Zie afbeelding volgende pagina. 
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 Sé in Lissabon   Pelgrim onderweg     Sé van Santarém

Wat precies de bedoeling was van deze uitgave is mij onduidelijk 
Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een bijplakzegel ter herinnering 
aan een of andere gebeurtenis. 

 
Bron  Wikipedia, 
Edifil catalogus 
 
 
 
                                                                           Nico Beek 
 
 
  
 

 

 

Caminhos de Santiago 
 
 
Wanneer we het over de “Camino” 
hebben, dan denken we in de eerste 
plaats aan de pelgrimsroute die van de 
Franse grens naar Santiago de 
Compostela loopt. Deze pelgrimsweg is 
het laatste deel van de vele 
pelgrimswegen die vanuit Noord Europa 
naar deze stad lopen. 
Waar vroeger deze pelgrimstocht  
gemaakt werd om religieuse redenen, in 
Santiago ligt immers het graf van de 
heilige Jacobus, ligt tegenwoordig 
veeleer het accent op cultuur, uitdaging 
en levensbeschouwing.  
Santiago de Compostela is een van de 
belangrijke christelijke plaatsen voor het 
maken van een pelgrimstocht. Volgens 
de geschiedenis is de apostel Jacob 
begraven op de plek waar nu de 
kathedraal van Compostele staat. 
Hiervoor trekken ontelbare pelgrims 

sinds de middeleeuwen tot in onze 
dagen naar Santiago. Er is in de loop 
van de eeuwen een netwerk van 
wandelpaden ontstaan door Europa. 
De paden door Frankrijk waren de 
natuurlijke route voor pelgrims uit 
europa. Maar er waren andere paden 



 9

Kathedraal        Pelgrim onderweg            Kerk van São 
van Porto        Ponte das Tábuas            Pedro de Rates 

voor pelgrims uit Portugal en zuid Spanje die naar Santiago leidden, namelijk 
het Portugese pad ( Caminho Português) vanuit Lissabon en de “Via de la 
Plata” vanuit Sevilla. Oorspronkelijk zochten de vele pelgrims in de 
middeleeuwen hun eigen weg, doch door de constante stroom wandelaars 
ontstonden er in Portugal twee hoofdroutes naar Galicië. Één langs de kust 
tot Valença, de ander – in het binnenland – naar Chaves. 

De kustroute voert vanuit 
Lissabon langs Santarém, 
Tomar, Coimbra en Porto 
en verder noordelijk naar 
São Pedro de Rates en 
Barcelos. Het voert door 
Ponte de Lima en komt 
Galicië binnen bij Valença 
en Tui en gaat verder naar 
Pontevedra en Padrón. 
De andere route heeft een 

afslag bij Coimbra en voert via Viseu, Lamego, Vila Real naar Chaves en 
loopt via Ourense in Galicië. 
Tegenwoordig is er weer veel belangstelling voor de pelgrimsroutes naar 
Santiago en wordt er in Portugal veel aandacht besteed aan de route 
markering en aan de overnachtingsmogelijkheden voor de vele pelgrims die 
uit alle delen van de wereld komen. 
Het lopen van de Caminho de 
Santiago is een mogelijkheid om de 
vele mooie streken van Portugal te 
leren kennen. Overigens is de route 
ook op de fiets te doen. 
Welke route men ook kiest; een 
pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela begint en eindigt in 
ons eigen huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In mei 2015 is door de CTT een mooie serie van 4 zegels en 1 blok 
uitgegeven voor de promotie van de Caminho. 
 

     Henk Veen 
 

         Afbeeldingen van de kathedraal in Santiago de Compostele 
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Inleiding tot de filatelie van 
 (Spaans) Puerto Rico 

 
 
door: Hans J.A. Vinkenborg 

 
Het eiland Puerto Rico ligt in het noordelijk deel van het Caribisch gebied 
tussen de Dominicaanse Republiek en de Maagden Eilanden. Het eiland is ¾ 
de grootte van Nederland, heeft 1 ½ km hoge bergen en is dus heel groen 
met o.a. een regenwoud en het heeft tropische temperaturen. Er zijn veel 
fraaie zandstranden met palmbomen en een belangrijke haven voor cruise-
schepen. De voertaal is Spaans. De hoofdstad San Juan heeft een nog goed 
als Spaans herkenbare oude ommuurde binnenstad inclusief een groot fort. 
Het land heeft 3,6 mio inwoners omdat het merendeel (!) om economische 
redenen naar de USA is verhuisd. Het eiland was tot 1898 Spaans gebied en 
is daarna ‘vrijwillig-geassocieerd’ met de USA. Het is dus geen staat van de 
VS maar het is vrijwillig aangesloten. De inwoners hebben sindsdien wel de 
USA nationaliteit, de dollar is de munteenheid en ook hier is Obama presi-
dent, vertegenwoordigd door een gouverneur. In Groot Brittannië zouden ze 
deze constructie een ‘commonwealth’ noemen.  
 

De eilanden Cuba en Puerto Rico 
vormden tesamen als de ‘Spaanse 
Antillen’ lange tijd de Spaanse 
provincie ‘Ultramar’ in het Caribisch 
gebied. Nog heden ten dage is dit te 
zien in de vlaggen van deze 
eilanden, die elkaars spiegelbeeld 
vormen voor wat betreft de kleuren 
rood en blauw. Puerto Rico werd in 
1493 door Columbus ontdekt en na 
◄ het Verdrag van Tordesillas met 
de Portugezen in 1494 aan Spanje 
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toegewezen. Dit bleef zo tot 1898 toen de Spaans-Amerikaanse Oorlog 
uitbrak welke eindigde in het Verdrag van Parijs, waarna deze (en andere) 
gebieden niet langer deel uitmaakten van het Spaanse Koninkrijk.  
 
Stempels 
Postzegels waren midden 19e eeuw nog niet verplicht dus veel post was tot 
dan alleen voorzien van pre-filatelistische stempels. Het eiland Puerto Rico 
had destijds zo’n 100 locaties met een postkantoor.  
Net als in Spanje waren de meest voorkomende plaatsnaamstempels vanaf 
1830 ‘langstempels’  (2-a) naast vanaf 1842 de zg. ‘baeza’ stempel (2-b) met 
nummer 30 (geldig voor deze beide eilanden). Toen postzegels ingevoerd 
werden kwamen daar ‘domme stempels’ bij, in dit gebied veelal het ‘parilla’ 
stempel (2-c) en soms het ‘Cruz de Malta’ stempel (2-d).  
 

                      
 
 
 

2-a 

     2-b 
 
 
 
 

2-c      2-d 
Voor o.a. scheepspost, telegraaf- en aangetekende 
post waren aparte stempels van kracht. 
 
◄ De eerste postzegels werden voor deze gebieden 
uitgegeven in 1855 toen de Staatsdrukkerij FNMT in 
Madrid zegels van koningin 
Isabella II van Bourbon 
toezond voor gebruik.  
 
Vanaf 1868 vermeldden de 
zegels ‘Ultramar’ als lands-
naam. Waren de zegels in 

Spanje uitgedrukt in reales ‘de vellon’ (een legering 
van zilver en brons), in het gebied Ultramar werd dit 
reales ‘de plata fuerte’ (zilver, op de zegels afgekort 
tot ‘Rl Plata F. ’).                                                      ►  
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Isabella II 
De eerste emissie zegels met koningin Isabella II verscheen op diverse 
papiersoorten, eerst met en later zonder watermerk. Deze emissie is vanaf 
1855 meer dan 10 jaar in gebruik geweest waardoor a.g.v. slijtage van de 
drukplaten vele variëteiten van deze zegels bestaan. Ook bestaan er van 
deze eerste emissie op gewoon papier minstens 23 typen vervalsingen, de 
meeste postaal. Diverse emissies zegels met het portret van de koningin 
verschenen tot in 1868 toen zij werd afgezet en de Spaanse troon enkele 
jaren onder militair/revolutionair bewind stond. De zegels van 1868 en 1869 
verschenen na het afzetten van de koningin met de overdruk ‘Habilitado por 
la Nacion’.                                                               ► 

 
 
Tot de komst van koning 
Alfonso XII in 1875 versche-
nen er, net als in Spanje 
zelf, zegels met o.a. het 
tijdelijke staathoofd 
Amadeus van Aosta en 
alegorische voorstellingen.  
◄ 
 

 
Alle zegels tot dan toe waren in de Spaanse 
Antillen op beide eilanden (Cuba en Puerto Rico) 
geldig en het gebruik in Puerto Rico is dus alleen 
te herkennen aan een leesbaar stempel. In de 
jaren 1873-1876 stond er weliswaar nog 
‘Ultramar’ boven de zegels van beide eilanden, 
maar waren de postzegels van Puerto Rico 
alleen te onderscheiden van die van Cuba door-
dat ze voor Puerto Rico werden overdrukt met 
een paraaf van de directeur der posterijen.  ► 
Spanje trad in 1875 toe tot de UPU en vanaf 
1876 verschenen er aparte zegels voor Cuba en 

voor Puerto Rico waarbij de naam van ieder eiland 
op de zegel vermeld stond. 
 
Koning Alfonso XII en 
Alfonso XIII 
De beeltenis van koning 
Alfonso XII stond op de 
postzegels vanaf 1876 tot 
zijn overlijden in 1886.        
◄   
                                          ► 
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Op dat moment werd zijn 3-jarige zoon Alfonso benoemd tot troonsopvolger 
onder de naam Alfonso XIII. De postzegels met zijn beeltenis staan dan ook 
bekend onder de naam ‘kinderkopjes’ (afbeelding 9) en daarvan verschenen 
4 grote emissies in vele kleuren. De 5e en laatste emissie van 1898-99 
(afbeelding 10) verscheen met een andere beeltenis van de inmiddels 
volwassen geworden koning.  
 

 
afbeelding 9                afbeelding 10 
 
De ‘barquito’ 

In al die jaren is slechts éénmaal een 
postzegel uitgegeven waarop het 
zittende staatshoofd niet voorkwam: op 
19 november 1893 verscheen er één 
zegel van 3 centavos met een 
afbeelding van Columbus die per 
roeiboot (‘barquito’) aan land komt, dit 
ter herdenking van het feit dat de 
ontdekking toen 400 jaar eerder had 
plaatsgevonden. Deze zegel is ook 
bijzonder omdat deze als enige lokaal 

(in Mayagüez) is gedrukt en dus niet bij de FNMT in Madrid. Maar ook omdat 
deze zegel maar 1 dag geldig was en dus door filatelisten zeer gezocht is. 
Ook van deze zegel bestaan meerdere typen vervalsingen. Deze Columbus 
zegel is nagenoeg de enige zegel van Puerto Rico die zich zou lenen voor 
een thematische verzameling. 
 
Spaans-Amerikaanse Oorlog 
Toen in 1898 de oorlog tussen Spanje en de USA uitbrak waren er nog volop 
zegels met het kinderkopje van koning Alfonso XIII aanwezig en deze werden 
als steunbetuiging aan Spanje en om geld te genereren voor de oorlog lokaal 
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overdrukt (gestempeld) met de opdruk ‘Habilitado para 1898 y 99.’ en met 
‘Impuesto de Guerra’ wel of niet gevolgd door een aantal centavos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er bestaan ook een aantal andere opdrukken uit dat jaar waarvan niet 
bekend is of die officieel zijn of particulier vervaardigd. En zoals altijd, als er 
zegels met een opdruk bestaan, bestaan er ook valse opdrukken.  
Toen de Amerikanen het eiland waren binnengevallen in 1898 zijn er een 
aantal lokaal gedrukte tijdelijke zegels verschenen in het bezette gebied die 
erg zeldzaam zijn, o.a. in Coamo, Yauco en Ponce. Vanaf 1899 werden de 
postzegels van de USA gebruikt met de opdruk ‘Puerto Rico’ of ‘Porto Rico’  
en daarna de zegels van de USA zelf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voer voor specialisten 
Zoals in elk Spaans gebied verschenen er in de loop der jaren vele telegraaf-
zegels en fiscaalzegels en postwaardestukken. De verzamelaars van de 
postzegels zijn in principe gauw klaar omdat er in de Spaanse tijd maar zo’n 
149 officiële frankeerzegels voor Puerto Rico zijn uitgegeven, afgezien van 
de vele zegels met een opdruk. Maar veel specialisten hebben zich toegelegd 
op het verzamelen van zegels met een leesbare plaatsnaamstempel.  
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En dan is dus het probleem veel groter, want er waren nogal wat ver 
afgelegen postkantoren (b.v. in de bergen) die alleen per muilezel konden 
worden bereikt en waar nauwelijks post werd aangeboden. Die stempels zijn 
moeilijk te vinden en dus erg zeldzaam en kunnen de prijs van een 
eenvoudige zegel met een factor 100 of meer vergroten. Door leden van de 
lokale postzegelvereniging in San Juan (Sociedad Filatelica de Puerto Rico) 
zijn diverse goede handboeken uitgegeven die voor de specialist onmisbaar 
zijn. Los van de zegels/stempels uit de Spaanse periode zijn er in Puerto 
Rico nogal wat verzamelaars van zegels van de USA die herkenbaar gebruikt 
zijn op het eiland. Maar ikzelf reken dat tot de USA filatelie. 
 
Tenslotte 
Omdat dit slechts een inleiding is zal ik niet uitweiden over de Engelse en de 
Franse postkantoren op Puerto Rico, over de Slavenregisters, over de zegels 
met de plaatfout ‘Rico roto’ (gebroken o van Rico) of over het schaarse ge-
bruik van gehalveerde zegels op brief dat vele malen zeldzamer is dan de 
gehalveerde zegels op brief in Cuba. Ook Muestra zegels en drukkersuitschot 
blijft hier buiten beschouwing.  
Puerto Rico is een overzichtelijk verzamelgebied maar het heeft een aantal 
nogal zeldzame zegels en stempels, waardoor er toch een forse uitdaging zit 
in het verzamelen van dit gebied.  
 
 
 

bronvermelding: 
zegels en afbeeldingen uit eigen verzameling; 
landkaartjes van het internet. 
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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 
frisdrank, maar het mag ook een broodje of soep zijn. Een 
extra reden om te komen ! 
 
 
Boekje ‘Echtheidskenmerken’ is weer te koop ! 

Sinds eind 2013 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 geheel herzien 
en gecorrigeerd waar nodig. Onmisbaar om 
de echte en de valse zegels van klassiek 
Spanje te kunnen onderscheiden. De uitgave 
is thans geheel in KLEUR hetgeen de 
duidelijkheid zeer ten goede komt. 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. De 
prijs is € 15,- voor leden (excl. portokosten). 
Op de volgende bijeenkomst kan deze 
uitgave worden besteld bij het bestuur. Als u 
het boekje per post toegezonden wilt hebben 
kunt u het bestuur een e.mail sturen of bellen.  

 
 
 
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 meene-
men naar de bijeenkomst, soms kunnen we u direct uitsluitsel geven ! 
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Toezending veilinglijsten KSP 
De veilinglijsten worden standaard alleen toegezonden aan leden die in de 
afgelopen 3 jaar tenminste 1 maal iets hebben gekocht of geboden 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 Henk Veen en 
dan wordt uw naam weer op de mailinglist gezet.  
 
 
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 binnenomslag. 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 !  
 
 
 
U gaat toch ook inleveren voor en bieden op kavels van de  veiling ! 
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