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 Van het secretariaat 
 
 
Op zaterdag 27 april 2002 zal de jaarlijkse ledenvergadering 
plaatsvinden in het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht.  
Telefoon zaal: 030 - 2800.128.  

 
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.  
 
 
AGENDA : 
 
1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Bestuursmededelingen : 

Verkiezing volgens rooster van de navolgende bestuursleden en/of de functies, 
t.w.: 

 
- Frits van Beekum, voorzitter/redacteur; 
- Hans Vinkenborg, penningmeester en vice-voorzitter; 
- veilingadministrateur, vacant (Wietze Hoogeveen stelt zich niet 
  herkiesbaar). 

 
Frits van Beekum en Hans Vinkenborg stellen zich herkiesbaar. 

 
!! Wilt u zich verkiesbaar stellen voor één van de bovengenoemde  

functies - vooral een veilingadministrateur/meester heeft KSP hard nodig -
, stuurt u dan een berichtje aan het secretariaat !! 

 
4. Rondvraag. 
 
 
De zaal in Utrecht is te bereiken:  
 
- Per auto: vanaf richting Arnhem op snelweg na Bunnik afslag "Utrecht-Nieuwegein-
Hilversum-Breda". Afrit "Utrecht/Jaarbeurs". Beneden meteen rechts (Europalaan) en 
meteen weer linksaf "Hollantlaan". Bij pleintje (" 100 meter) rechtsaf, de 
AVrieslantlaan@ op en - na pleintje - linksaf  = AZeelantlaan@;  
Vanaf richting Den Haag bij verkeersplein "Oudenrijn" richting Arnhem/Utrecht 
aanhouden. Kort daarna richting/afslag Houten/Utrecht en na de brug over het 
Amsterdam-Rijnkanaal de afslag "Utrecht/Jaarbeurs"(afrit 17). Onderaan afrit linksaf 
de Europalaan op. Onder viaduct door en links, bij verkeerslichten, "Hollantlaan" op.  
Na pleintje (" 100 meter) rechtsaf, de AVrieslantlaan@ op en - na pleintje - linksaf = 
AZeelantlaan@ 
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- Per openbaar vervoer: Met de trein vanaf Utrecht CS. Sneltram Nieuwegein, halte 
"Kanaleneiland-Zuid" of vanaf CS met bus 7 tot eindpunt.  
 
Ook tijdens deze bijeenkomst vindt de gebruikelijke veiling plaats. Schriftelijk 
bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk een dag voor de bijeenkomst aanwezig te zijn 
bij de veilingadministratie. 
 
 
 Volgende bijeenkomsten 
 
 
De volgende bijeenkomst wordt gehouden op : 
 
zaterdag 28 september 2002 te Utrecht 
zaterdag 23 november 2002 te Utrecht (Portugese dag!) 
 
 
 

  Iberia evenementen agenda  
 
 
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op grote nationale- en 
internationale tentoonstellingen  en evenementen die georganiseerd 
worden m.b.t. de SPAANSE en PORTUGESE filatelie, zowel in binnen- 
als buitenland.  Wellicht kunt u deze informatie gebruiken bij het plannen 
van uw volgende (vakantie-)reis. Als u bijdragen voor de agenda heeft, 
dan kunt u deze insturen naar Hans Vinkenborg 
(j.a.vinkenborg@freeler.nl). Van Henk Veen vernamen wij dat de 
Portugese informatie wellicht te vinden is op internet, zoals op de sites : 
www.pasta-aberta.pt/web/afal of op www.caleida.pt/filatelia/ 
 
 

2002 
 
7 tot 15 juni 2002 
In de mooie oude stad Salamanca wordt in juni de Nationale 
tentoonstelling gehouden Exposición Filatelica Nacional EXFILNA 2002. 
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling zal de Spaanse PTT en blokje 
postzegels uitgeven. Volgend jaar is Salamanca één van de Culturele 
Hoofdsteden van Europa en een bezoek is goed te combineren met de 
Zondagse postzegelmarkt op de Plaza Major van Salamanca. 
Aanbevolen! 
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beschrijving en voorzien van foto's in kleurendruk. Een prijzig nieuw 
standaardwerk voor de gespecialiseerde verzamelaar. 
Op zaterdag lieten, na de officiële ledenvergadering, een aantal leden 
een deel van hun verzameling zien. Mooie, soms zeer gespecialiseerde 
en dure, maar ook eenvoudige en toch leuke thematische 
verzamelingen. Voor mij het bewijs, dat voor iets leuks niet altijd veel 
geld nodig is. Misschien een idee voor onze bijeenkomsten om ook eens 
iets meer te laten zien van wat wij zoal verzameld hebben. 
Zaterdagavond  was gereserveerd voor een galadiner (op eigen kosten) 
voor alle leden inclusief dames en gasten. Een zeer gezellige 
bijeenkomst die tot in de kleine uurtjes werd voortgezet. In het nuttigen 
van sterke drank werden de nederlandse leden met glans verslagen. 
De zondag was gereserveerd voor een veiling. Ruim 400 kavels waarvan 
de geschatte opbrengsten ver boven onze budgetten uitkwamen, zodat 
wij deze dag op andere wijze gezamenlijk hebben doorgebracht. Eerst 
een uitgebreid bezoek aan de zondagse postzegelmarkt, die niet meer 
onder één der galerijen op het Praça do Comércio wordt gehouden, 
maar waarvoor tegenwoordig de gehele Mercado da Ribeira wordt 
gebruikt. Heel veel handelaren met munten en prentbriefkaarten, maar 
ook een groot aantal postzegelverzamelaars, die soms interessante 
koopjes hadden. Gezellig kijken en zoeken. Het was uitstekend weer, 
zodat daarna een lunch op een terrasje mogelijk was.  
's Avonds hebben we gezellig met zijn vieren dit bijzondere weekend 
afgesloten met een etentje in een typisch portugees eethuis.  

       Henk Veen 
 
Nieuw boek : Forgeries of Portugal and Colonies 

 
Tijdens de viering van het 40-jarig bestaan van de PPS heeft de heer 
Dave Davies (tevens lid van de KSP en thans voorzitter van de PPS) 
een schitterend boek Agelanceerd@ over de vervalsingen van Portugal en 
haar koloniën (zie ook het artikeltje hiervoor van Henk Veen).  Een 
basiswerk die elke Portugal-verzamelaar in zijn boekenkast moet hebben 
staan. 
In 136 pagina=s beschrijft  - in uiteraard de engelse taal - Dave Davies op 
een zeer begrijpbare manier de falsificaten waarbij zeer gedetailleerde 
full-colour foto=s en tekeningen zijn afgebeeld. 
Dit boek is - gelukkig ook - via onze vereniging verkrijgbaar en te 
bestellen via Koos Fase (zie colofon) tegen een prijs van i  58,B, 
exclusief verzendkosten. 
 
Over de inhoud van het boek kunt u ook contact opnemen met Frits van 
Beekum.  
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VRAAGBAAK 
 
In deze rubriek 'vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de leden 
van Iberia voorleggen waarop u zelf 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 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). Daarom vragen wij uw actieve 
participatie: zonder uw inzendingen en reacties op de vragen zal deze 
rubriek niet bloeien !! Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. 
 
In de vorige vraagbaak toonden wij o.a. een blokje zegels waarbij wij 
meldden dat het een bogus uitgifte is die waarschijnlijk in Frankrijk 
gedrukt is en dat relatief veel voorkomt. Op de 4 paars-groene zegels in 
het blok staat o.a. het opschrift: "Huerfanos subnos de Correos" en een 
waarde van 25 centimos en het portret van een onbekende meneer. Het 
blok komt echter in geen enkele catalogus voor en het blijft onduidelijk 
wat precies de herkomst van dit blok is en voor welk doel het in omloop 
gebracht is. Deze vraag staat nog steeds open, uw reacties op dit blok 
zijn alsnog van harte welkom! 

 
Een nieuwe inzending waarvoor uw aandacht en advies gevraagd wordt 
is ingezonden door Nico Beek. Hij bezit het hierbij afgebeelde blok van 4  
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zegels, geheel in de kleur flets donkerblauw. De zegels hebben een 
waarde van resp. 25, 50, 75 centimos en 1 peseta en er staat geen 
enkele tekst op. De afbeelding doet sterk denken aan een tafereel uit de 
Spaanse Burgeroorlog, maar het is niet eens zeker dat het blok van 
Spaanse herkomst is. Het is overigens wel aannemelijk dat het iets met 
de Spaanse Burgeroorlog te maken heeft want Nico Beek vond dit blok 
in een partij Spaanse Burgeroorlogbrieven. De zegels zijn ongetand en 
de afmeting van het blok is 15 x 7,8 centimeter. De kleuren zijn wit en 
donkerblauw en de achterzijde is gegomd. De afbeelding toont het 
standbeeld van een ridder te paard (Don Quijote ?) die zijn zwaard heft 
tegen een aanvliegend oorlogsvliegtuig boven een landschap.  
Het meest opmerkelijke van dit blok is het feit dat de zegels geen enkele 
tekst hebben. Je zou verwachten dat degene die dit blok heeft 
uitgegeven de reden van die uitgifte kenbaar zou maken door middel van 
een mededeling op de zegels. Maar zelfs op de velrand staat geen 
woord. Het blok komt in geen enkele ons bekende catalogus voor. 
Nico heeft een afbeelding van dit blok gestuurd naar Ronald G. Shelley 
voor advies. Shelley is een autoriteit op het gebied van de Spaanse 
Burgeroorlog en komt helaas ook tot de conclusie dat hij het blok niet 
kent en dat het wellicht zelfs niet met de Burgeroorlog te maken heeft. 
Immers die stukken bevatten meestal een verwijzing naar een 
partijafdeling of plaatsnaam of gevechtshandeling. Door het gebrek aan 
aanknopingspunten moet hij dus ook het antwoord schuldig blijven. En 
daarom bent u nu aan zet. Raadpleeg s.v.p. alle literatuur die u tot uw 
beschikking heeft en bel uw kennissen voor advies en laat het ons 
weten. Alle informatie is welkom. 

 
Ikzelf heb ook nog een zegel 
gevonden in mijn album die niet is 
thuis te brengen. Bijgaand ziet u de 
afbeelding van deze getande zegel. 
De kleur is olijfgroen en de 
tandingmaat is 11 1/2, lijntanding. Er 
staat in het midden een afbeelding op 
van een ridder te paard in een harnas 
die een draak dood met zijn lans. Links 
en rechts van de ridder staan 2 
gestileerde letters die nogal onduidelijk 
zijn, waarschijnlijk S en J maar het kan 
ook 8 en 1 zijn. Rondom deze centrale 
voorstelling staat in elke hoek (dus 4 x) 
het getal 1. Linksboven op de zegel is 
een wapenschild afgebeeld met alleen  
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verticale banen. Rechts boven staat het woord UNIO en centraal onder 
staat waarschijnlijk CATALANISTA (of staat er ratafanista?). Het gehele 
zegelbeeld is goed in detail uitgevoerd, de zegel is gegomd en gedrukt 
op iets gelig-wit papier.  
Toen ik deze zegel aan een kennis liet zien die goed is ingevoerd in de 
politiek vertelde deze me dat de centrale voorstelling waarschijnlijk 'St. 
Joris met de draak' was en het wapenschild dat van Barcelona. Volgens 
hem dateert de zegel van rond 1896/1898 en zouden meer provincies, 
waaronder Galicië zegels met dezelfde voorstelling hebben uitgegeven. 
Achtergrond zou de toenmalige wens geweest zijn om de Provincie af te 
scheiden van de rest van Spanje of om meer zelfstandigheid te krijgen 
binnen het Spaanse verband. Maar ook hem is geen publicatie bekend 
waar deze zegel(s) instaan. 
Ik heb dus nog steeds geen goed idee waar ik deze zegel in mijn 
verzameling moet plaatsen. En ik ben onbekend met het verhaal van St. 
Joris met de draak. Ook de waarde (4 x een 1) is onduidelijk. Er is geen 
duidelijke indicatie van een stad of land, behalve het wapenschild.  
 
Uw hulp is wederom onmisbaar, ik kom er niet uit. Uw reactie, al is het 
alleen over St. Joris en hoe klein ook is van harte welkom bij Frits van 
Beekum of Hans Vinkenborg. 
 
 
 
 

VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER DE 
BOEKJAREN 2000 EN 2001 

 
 
Met enige vertraging zijn door mij de jaarrekeningen van K.S.P. over de 
boekjaren 2000 en 2001 opgemaakt. De stukken bestaan uit een Balans, 
een Resultatenrekening en een Toelichting. Voor een betere 
vergelijkbaarheid met vorige boekjaren worden de cijfers zoals u ziet 
vanaf dit jaar op een iets andere wijze gepresenteerd. Deze 
jaarrekeningen bevatten eveneens de resultaten van de veilingen die 
door Wietze Hoogeveen voor KSP zijn geadministreerd. Voorts zijn deze 
jaarrekeningen aan de kascommissie (de heren Nico Beek en Jan van 
Gerwen) voorgelegd; zij hebben de jaarrekeningen gecontroleerd en in 
orde bevonden. De hierbij gepresenteerde cijfers zijn de laatste die in 
guldens zijn opgesteld. 
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Eigen publicaties van KSP 
Tijdens iedere bijeenkomst kunt u bij Hans Vinkenborg, voorzover ze nog 
in voorraad zijn, de eigen publicaties van KSP kopen. Op de achterflap 
staat een overzicht van de beschikbare uitgaven. Daaronder is begrepen 
onze 'ster'uitgave 'Echtheidskenmerken van de Postzegels van Spanje 
1850-1900'. Maar ook boekjes met de beste (Spaanse of Portugese) 
artikelen uit IBERIA uit de eerste 10 jaar van ons bestaan en diverse 
vergelijkingslijsten van Catalogusnummers (van Spanje, Spaanse 
koloniën en ook van Portugal). Daarnaast zijn er nog diverse boeken in 
voorbereiding waarover wij u binnenkort meer hopen te kunnen vertellen! 
De boeken zijn voor leden met korting verkrijgbaar. 
 
Meer nieuwe leden in België gezocht ! 
In een bestuursvergadering van afgelopen jaar heeft het bestuur 
besloten om d.m.v. kleine advertenties in het Vlaamse blad 'De 
Postzegel' enige reclame te maken voor KSP/Iberia. Met de steeds 
verdere éénwording van Europa leek het nodig om in het Nederlands 
taalgebied in België naar potentiële leden op zoek te gaan omdat het 
aantal Belgische leden nog sterk ondervertegenwoordigd is. Vanaf nu zal 
er in België iedere maand een korte annonce in 'De Postzegel' staan net 
als in Nederland in 'Het Stokpaardje'; het resultaat zien wij met veel 
belangstelling tegemoet. 
 
Standbemanning gezocht in Antwerpen. 
Medio Maart 2003 wordt overwogen om een tafel te huren in de 
halfjaarlijkse beurs in het Bouwcentrum in Antwerpen, vergelijkbaar met 
de Filateliebeurs in Loosdrecht, maar dan veel groter. In 2002 valt de 
Septemberbeurs helaas gedeeltelijk samen met een KSP bijeenkomst, 
vandaar een oproep voor 2003. Deze beurs in Antwerpen duurt altijd 2 
dagen, een zaterdag en een zondag. Hans Vinkenborg is bereid om op 
beide dagen de KSP stand (als die er komt) te bemannen, maar er 
moeten 3 a 4 personen per dag zijn om elkaar voldoende te kunnen 
afwisselen en om een oogje te houden op de boekenvoorraad die we 
uitstallen. Taak is verder om reclame te maken d.m.v. het uitdelen van 
folders en om eventuele vragen te beantwoorden van de bezoekers. 
Omdat zo'n reservering en planning altijd lang van tevoren gemaakt 
moet worden vragen wij nu al aan de leden of zij in principe bereid zijn 
om een dagdeel te assisteren. En wat is er nu leuker dan om actief voor 
de vereniging bezig te zijn en na afloop in de stad nog te kunnen 
genieten van de lokale, veelal vloeibare, versnaperingen. Als u er wel 
wat voor voelt, kunt u zich vrijblijvend aanmelden bij Hans Vinkenborg, 
graag voor 1 juni aanstaande. 
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Betaling van de contributie 2002. 
In de afgelopen maand is er een herinnering gezonden naar een handvol 
leden die blijkbaar vergeten waren de contributie voor 2002 te voldoen. 
Indien ook u zo'n brief heeft ontvangen, dan wordt u vriendelijk (maar 
dringend!) verzocht om de contributie snel over te maken naar de 
aangegeven rekening van K.S.P. Bedankt voor uw medewerking! 
 
Excursie van de Werkgroep Papiersoorten. 
In de laatste bijeenkomst werd al gemeld dat de Werkgroep 
Papiersoorten een excursie organiseert naar een 
papiermolen/papierfabriek in Loenen (Gelderland) waar nog papier op de 
ambachtelijk wijze wordt gefabriceerd. Deze papiermolen is nog enkele 
dagen per week in werking en is geopend voor bezoekers. Wij hebben 
contact met de eigenaar gehad en die adviseerde ons om op een 
donderdag te komen omdat dan alle apparatuur volledig in werking is. 
Op de andere dagen is bezoek ook mogelijk, maar dan worden niet alle 
machines gebruikt. 
Er wordt tekst en uitleg gegeven door de eigenaar en wij denken dat het 
heel nuttig is voor filatelisten om iets over papiermaken te weten. 
Daarom organiseren wij deze excursie op een donderdagmiddag en 
willen wij alle leden in de gelegenheid stellen om mee te gaan, ook niet-
leden van de Werkgroep. Na afloop van de excursie zal er een 
diepgaande nabespreking volgen in het dichtstbijzijnde lokale cafe ….. 
Wij hebben als voorlopige datum donderdagmiddag 5 September om 
14.30 uur vastgeprikt, maar als deze datum u niet schikt kunnen we 
uitwijken naar 12 September. Aanmeldingen graag zo snel mogelijk bij 
Frits van Beekum of Hans Vinkenborg.  
 
 
Gaat u ook naar Salamanca in Juni ? 
Zoals in de agenda werd gemeld is Salamanca dit jaar een van de 
culturele hoofdsteden van Europa. In juni wordt er de Nationale 
tentoonstelling EXFILNA 2002 gehouden. Als u ook naar deze 
tentoonstelling gaat is het wellicht aardig om elkaar te ontmoeten en om 
eens ter plaatse bij te praten onder het genot van tapas en sangría, 
gazpacho of jamón serrano, een paella of zarzuela of wat u verder maar 
wenst. Om dit te coördineren wordt u daarom als u gaat verzocht contact 
op te nemen met Hans Vinkenborg, ook als u nog niet de precieze data 
van uw bezoek weet. Als er voldoende belangstelling is zal Hans voor 
K.S.P. leden weer een diner organiseren waar u gratis aan kunt 
deelnemen. 
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Zomerveiling 2002. 
Ook dit jaar zal K.S.P./Iberia weer een zomerveiling organiseren, naast 
de 4 veilingen die tijdens de bijeenkomsten worden gehouden. Medio 
Juni hopen wij de veilinglijsten weer rond te kunnen sturen en om 
iedereen ruim de tijd te geven om naast zijn zomervakantie deze lijst 
door te nemen zal de sluitingsdatum waarschijnlijk pas medio Augustus 
zijn. Voor deze veiling kunt u nog materiaal insturen tot medio Mei. 
Voorwaarde is wel dat uw materiaal genummerd en geprijsd is volgens 
de 2002 catalogus en kwalitatief goed is. Bij voorkeur maakt u ook een 
overzicht van het materiaal in Word of Excel. Inzendingen voor zowel 
Portugal als Spanje kunnen tijdens de komende bijeenkomst (of kort 
daarna per post) gegeven worden aan Hans Vinkenborg of Frits van 
Beekum. 
 
 
 
Boekbespreking: Catálogo Unificado Especializado 

de Sellos de España (2002), in 4 delen 
 
Sinds de jaarwisseling zijn de 4 delen van de 2002 versie van de 
gespecialiseerde Unificado catalogus te koop, de 38-ste editie van deze 
catalogus die weer door Edifil op de markt wordt gebracht. De catalogus 
is deze keer voor het eerst in 4 delen verschenen en verder uitgebreid 
dan ooit tevoren. En natuurlijk zijn nu alle noteringen omgezet in euros 
en zijn alle 4 delen in full-colour uitgevoerd. De splitsing in 4 delen werd 
nodig omdat het totaal aantal bladzijden ruim 1.625 beloopt, dus elk deel 
is ongeveer 400 bladzijden dik. Er zijn ongeveer 15.000 illustraties 
waarvan ruim 10.000 in kleur.  
Deel 1 bevat de zegels van de eerste 100 jaar van Spanje en deel 2 de 
rest. Alle bijzonderheden zijn ondergebracht in deel 3 (Barcelona, 
Telegrafos, etcetera) en de koloniën zijn opgenomen in deel 4. De 
uitvoering is als vanouds prima; de catalogi hebben een stevig hard 
geplastificeerd kaft dat fraai oogt en voldoende bescherming biedt bij 
gewoon gebruik. Ik zal per deel kort ingaan op de inhoud. 
 
In deel 1 staan de zegels uit de periode 1850 tot 1949 met de meest 
voorkomende variëteiten, bekende plaatfouten, bijzonderheden, 
eventuele bekende vervalsingen, etcetera. Bij iedere zegel zijn natuurlijk 
de waarde-indicaties opgenomen en bij veel series ook voor blokjes, 
zegels op brief, zegels met bijzondere stempels, etcetera. Zoals altijd 
vermeldt de catalogus bij iedere emissie een schat van informatie over 
de oplage, gebruikte druktechniek en papiersoort, tandingen, circulatie,  
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geldigheid en nog veel meer. Maar meer dan ooit tevoren zijn in deze 
catalogus tussen de zegels tabellen opgenomen waar de posttarieven uit 
dat jaar of die tijd in vermeld worden: totaal zijn er in deel 1 zo'n 55 
tabellen met een schat aan informatie. Verder vindt u in deel 1 bij de 
oudere emissies steeds vermeld welke stempels bekend zijn op die 
zegels en waar mogelijk zelfs een waarde-indicatie per stempel. De 
verscheidenheid van vermelde details is onovertroffen. Vroeger stonden 
de zegels met barrados strepen en de zegels met een rond gat 
(telegraafgebruik) apart, maar nu zijn deze ook opgenomen achter 
iedere zegel zelf. Gewoon als aardigheidje worden af en toe tussendoor 
fraaie blokken of brieven getoond. Een aparte sectie is weer opgenomen 
voor alle "Habilitado por la Nacion" zegels en een samenvatting van de 
Barrados zegels. Aan het eind wordt een thematische index 
gepresenteerd. 
 
Deel 2 volgt hetzelfde stramien. Hierin zijn af en toe tabellen opgenomen 
die alle zegels thematisch rangschikken, b.v. per schilder, per klooster of 
per vrijheidsstrijder en er worden overzichten gegeven van langlopende 
series, zoals serie met toeristische voorstellingen, landschappen en 
monumenten, de kastelenserie, militaire uniformen, etcetera. Ook zijn er 
overzichten van alle Juan Carlos series opgenomen. De 
postzegelboekjes en blokjes zijn bij de zegels opgenomen, evenals de 
eerstedagafstempelingen en hun illustraties. Achterin volgt nog een 
overzicht van de E-nummers (Emisiones Especiales) uit 1998 en 2000, 
een overzicht van alle uitgebrachte officiële FNMT proefdrukken van 
1975 t/m heden en de uitgegeven Minipliegos (velletjes/blokjes) vanaf 
1977. Ook hier weer een zeer uitgebreide thematische index en zo'n 75 
tabellen met frankeertarieven. 
 
Deel 3 is het gedeelte waar de meeste nieuwe rubrieken en secties zijn 
opgenomen. Achtereenvolgens bevat dit deel de volgende secties:  
• Barcelona, Valencia, Asturias y León en Canarias,  
• locale Republikeinse emissies (opgedeeld in 5 sub-secties, 

waaronder Patriotische uitgaven veelal met opdrukken Viva España of 
Viva Franco, totaal 84 pagina's),  

• Franquicias Postales (waaronder de Dr. Thebussem stempels en de 
zegels die vroeger als nummer hadden Edifil 281 t/m 288) en een 
prachtig overzicht van alle Militaire Franquicias Postales zegels,  

• Giro Postal zegels,  
• Telégrafos zegels van 1864 tot 1949 en de zeldzame bijzondere 

treintelegraafuitgiften uit 1883 en de lokale uitgifte uit 1901,  
• Beneficencia zegels met secties voor Huérfanos de Correos en 

Huérfanos de Telégrafos,  
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• de Cruzada contra el Frío zegels,  
• een zeer uitgebreid overzicht van de Fiscales Postales zegels en hun 

gebruiksvormen,  
• Enteros Postales (briefkaarten) met secties voor de vanaf 1873 

uitgegeven kaarten met de meest voorkomende misdrukken en de 
geïllustreerde briefkaarten vanaf 1973 en de officiële postkaarten 
vanaf 1995, de Militaire briefkaarten en overige postwaardestukken 
waaronder telegraafkaarten en particulier uitgegeven kaarten en 26 
pagina's met de fraaie officieel uitgegeven herdenkingsenveloppen 
(Conmemorativos), 

• Aerogramas (luchtpostenveloppen) vanaf 1947 met gestempelde 
voorfrankeringen en met voorbedrukte zegels,  

• Etiquetas de Franqueo (machinale frankeeretiketten) vanaf 1979 en 
de automaatstroken vanaf 1992 (dit is geheel nieuw!), 

• officiële proeven (PO en PE nummers) in zwart-wit en kleur sinds 
1975, 

• Sellos Recuerdo uit 1907 (vroeger NE 16 t/m 21, nu SR nummers), 
• bijzondere herdenkingsblokjes (Hojas Efemérides Filatelicas) sinds 

1972, totaal 20 bladzijden. 
Dit deel wordt ook weer besloten met een thematische index en een lijst 
van afkortingen.            
 
Deel 4 handelt over de emissies van de koloniën in Afrika, Azië en 
Amerika. Hier heeft een aanzienlijke herindeling plaatsgevonden: het 
hoofdstuk Spaanse Antillen is opgeheven. Deze zegels zijn nu zowel 
geplaatst bij de koloniën Puerto Rico als Cuba maar behielden hun eigen 
'Ant-nummers'. Deze Antillen nummers zijn per eiland alleen 
identificeerbaar a.d.h.v. de stempels zodat veel zegels nu 2 noteringen 
hebben: met en zonder identificeerbaar stempel. Net als bij Spanje staan 
er tabellen in met posttarieven, waarde-indicaties voor gebruikte stem-
pels, watermerken, papiersoorten, bijzonder gebruik, opdrukken, 
plaatfouten, typen, etcetera. Per kolonie worden de telegraafemissies 
vermeld en nu ook per kolonie de postwaardestukken. Erg uitgebreid zijn 
de getoonde opdrukken van Puerto Principe (Cuba) en Fernando Poo, 
de variëteiten en opdrukken vermeld bij de Filipijnen en bij Marokko en 
de zeer fraaie illustraties van zegels met herkenbare (dorps-)stempels bij 
Puerto Rico en de lokale uitgiften. Ook dit deel telt 400 bladzijden en sluit 
met een thematische index. 
De enige kritische kanttekening die ik wil maken bij dit deel is dat de 
vermelde vervalsingen bij-lange-na niet compleet zijn en dat van de 
postwaardestukken een uitgebreidere beschrijving is te vinden in de 
speciaalcatalogus.  
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Deze 4 delen te samen vormen het absolute hoogtepunt van 
compleetheid van alle Spaanse catalogi tot nu toe. Met bescheiden 
aanpassingen aan de marktnoteringen zijn de prijzen niet zo veel 
veranderd maar alleen al vanwege de euro-omrekeningen is het handig 
om deze delen te kopen. Door de compleetheid en fraaie uitvoering 
wordt die noodzak alleen nog maar groter. Geen gespecialiseerde 
Spanje verzamelaar kan verder zonder deze catalogi. 

       Hans Vinkenborg 
 
 
 
 
Nieuwe gevaarlijke vervalsingen: ATD Invest (2) 
 
 

In de vorige IBERIA schreef ik u dat door ATD Invest 
op dit moment erg veel zegels in omloop gebracht 
worden met valse opdrukken; de zegels zijn wel echt 
(maar niets waard) en de opdrukken horen vaak niet 
bij de emissies waarop ze nu verschijnen. Verkoop 
vindt plaats met de mededeling dat ze 'alleen voor 
referentieverzamelingen' bestemd zijn en daarmee 
ontloopt ATD Invest de autoriteiten, want er is niets 
wat verkoop van vervalste goederen verbied als er 
maar duidelijk bij gezegd wordt dat het om 
vervalsingen gaat. Op zich is dit ook niet het 
probleem, want het probleem ontstaat pas later. Er 
zijn nogal wat 'handelaren' en quasi-handelaren die 
deze zegels later opnieuw in de verkoop brengen en 
die dan 'vergeten' te vermelden dat het om vervalste 
opdrukken gaat of die voorwenden dat ze niet 
(kunnen) weten dat er iets niet klopt. En dan ben je 
als filatelist de sigaar want niet zelden worden hoge 
bedragen neergelegd voor zulke 'zeldzame 
afwijkingen'.  
 

 
 
Begon deze ellende met zegels van oud Duitse Staten, daarna volgden 
in rap tempo Italiaanse staten en vele andere. Vanaf deze zomer kwa-
men erg veel zegels van oud Spaanse koloniën (Cuba, Puerto Rico, An-
tillen) op deze wijze op de markt. Op dit moment staan er honderden 
kavels  Franse koloniën  (St. Pierre et Michelon, etc.)  op E-bay in de  
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verkoop. Ik raad u aan mijn artikel van vorige keer nog eens te lezen en 
de website te bezoeken die ik daarin aangaf. 
 
 
 
Zoals beloofd toon ik hierbij een paar 
afdrukken van deze zegels want ik 
heb een aantal onverkocht gebleven 
kavels alsnog tegen inzet gekocht.  
 
Van onder naar boven ziet u 3 
voorbeelden van zegels van de 
Spaanse Antillen en 3 van Cuba met 
opdrukken die in deze kolonien of op 
deze emissies nooit zijn gebruikt. Alle 
opdrukken zijn bekende opdrukken 
van Spanje en ze zijn van de vele 
verschillende typen 'Habilitado por la 
Nacion' zoals die destijds in Spanje 
wel in het moederland werden 
gebruikt op last van de Junta 
Provisional Revolucionaria die van 
1868-69 de regering waarnam nadat 
Koningin Isabella II was afgezet.  
 
Hierbij merk ik het volgende op: 
afbeelding 1, 3 en 4: deze opdruk 
kwam op de Antillen wel voor, maar niet op deze zegels. 
afbeelding 2, 5 en 6: deze opdrukken kwamen in de kolonien (w.o. Cuba) 
niet voor. 
 
Ik verzoek u om terughoudend te zijn als u zegels te koop worden 
aangeboden met opdrukken die niet op deze zegels thuishoren. In geval 
van twijfel kunt u zich tegen gereduceerd tarief wenden tot de BKD 
waarmee KSP, zoals u weet, afspraken heeft. 
 

       Hans Vinkenborg 
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Rode Kruis 1ste zegel (deel 1) 
 
Gedurende de Krimoorlog van 1854 B 1856 kwam bij Florence 
Nightingale de gedachte naar voren om een internationale vereniging te 
stichten ten behoeve van de krijgsgevangenen en de slachtoffers B 
gewonden B van de oorlog. Pas na de slag bij Solferino kwam er, op 
instignatie van Henri Dunant, in Geneve een internationale vergadering 
bijeen om het lot van gewonde soldaten te verzachten. Dit gebeurde van 
26 tot 29 oktober 1863. 
Hier ontstond nu het Internationale Rode Kruis dat tevens werd opgericht 
gedurende 1864 in bijna alle landen van de Abeschaafde@ wereld. 
In 1864 zond Portugal haar vertegenwoordiger Dr. José Antonio 
Marques naar het Congres van augustus. Terug in Lisboa lanceerde hij 
de grondbeginselen voor een ACentrale Commissie voor hulp aan 
gewonde en zieke soldaten ten tijde van oorlog@. In 1868 volgde de 
goedkeuring van de Staat voor de statuten van deze Commissie. Reeds 
in 1871 was er sprake van (port)vrijdom van frankering zonder dat dit in 
een wet was vastgelegd. Dat gebeurde officieel in augustus 1889. 
Rond 1886, na een periode van bijna volstrekte inactiviteit, kwam de 
vereniging weer tot volledig leven en er werd besloten naam en statuten 
te wijzigen overeenkomstig de toestand in het buitenland. Zodoende 
ontstond uit de Commissie in 1887 het officiële ASociedade Portugueza 
da Cruz Vermelha@ met aangepaste statuten. Merkwaardigerwijze 
genoot het Rode Kruis tussen 1887 en 1889 geen (port)vrijdom van 
frankering.     
In augustus 1889 keurde de Regering deze portvrijdom goed, mede 
omdat deze ook gegund was aan de oorspronkelijke ACommissie voor 
hulp aan gewonde en zieke militairen ten tijde van oorlog@. 
In de wet stond vermeld dat er een speciale Rode Kruis zegel diende te 
verschijnen en werd de portvrijdom van frankering vastgelegd voor alle 
correspondentie van het Rode Kruis die betrekking had op haar in de 
statuten omschreven activiteiten (artikel 1 en 3). In artikel 2 stond 
vermeld dat alle met de speciale Rode Kruis zegel voorziene post wel 
geopend diende te blijven zodat de Postautoriteiten konden controleren 
of er niet gesjoemeld werd. 
De Casa da Moeda had toentertijd de exclusiviteit van uitgiften van de 
Portugese zegels en er werd in 1890 een attractief uitziend zegeltje 
vervaardigd dat meteen aansloeg bij het Rode Kruis. 
Reeds in november en december van 1890 volgden het drukken van de 
zegel op dik Liso papier met tanding 12 2 en op wat dunner Liso papier 
met 11 2 tanding (oplage van 28.000 stuks; 56.000 stuks voor beide 
typen). 
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Bij het verzamelen van thematische onderwerpen neemt het Rode Kruis 
een voorname plaats in. Over de gehele wereld zijn er ontelbare motief 
verzamelaars die zich alleen op het Rode Kruis baseren. 
In totaal nu zijn er 196.000 zegels van nummer 1 Rode Kruis 
vervaardigd; zijn er tussen 1890 en 1918 158.400 gebruikt - waarvan 
nog eens 30.000 stuks voor nummer 2 (met opdruk) werd gebruikt - en 
werden er 27.000 stuks verbrand.  
Toch liggen de gebruikte en ongebruikte zegels op een bijzonder laag 
prijspeil gezien de vraag en de oplage. Kan het zijn dat dit zegel in de 
motief wereld over het hoofd is gezien? Vergeten of nooit opgemerkt?  
De verwarring rond nummer 1 is zeer indrukwekkend. De Yvert 1897 
vermeldt helemaal geen Rode Kruis zegel en de Michel van 1937 kent 
maar 3 soorten nummer 1 en alleen in tanding 12 2 : op gewoon, op 
geel en Porcelana papier. De 11 2 tanding is niet bekend. 
De Senf duidt ook op alleen de 12 2 tanding versie : in 1894 donker 
rose, zacht (rose) room-kleur en de Porcelana in een steenrode kleur en 
vervolgens de 1914 Liso versie in Avlees@kleur. 
Simoes Ferreira geeft in 1925 de 12 2 tanding voor 2 soorten Porcelana 
en Liso en corrigeert in 1951 tot alleen 12 2 op Liso en geel 
(grauw)papier in karmijnrood/zwart en op 11 2 Porcelana papier in rose, 
met als toevoeging de 11 2 tanding op Pontinhado papier in rose/zwart. 
De eerste vermelding van de 11 2 tanding versie op Pontinhado papier. 
Tenslotte komt de Santos in 1983 met 2 typen 12 2 Liso en Pontinhado 
(voor het eerst) en 3 typen 11 2 : Liso rood, Porcelana rose en 
Pontinhado rose. De Santos versie komt het dichtste bij de werkelijkheid, 
maar allen vermelden de Porcelana versie die echter ESMALTE is. 
Vijf min of meer bekende huizen die alle de nummer 1 Rode Kruis zegel 
foutief omschrijven. De alleen in 12 2 tanding versie aangeven is 
bedenkelijk, daar van de 196.000 gefabriceerde zegels er maar 28.000 
12 2 perforatie hadden. Ook de vermelding van Porcelana in plaats van 
Esmalte is slordig, alleen het weglaten van de Pontinhado zegel in 12 2 
(1890) valt te begrijpen. De Casa da Moeda spreekt officieel in haar 
bulletins van Liso papier en bedoelt daar in vaktermen Anon couché@ 
mee; officieel gaat Pontinhado en Liso op een hoop. 
In januari 1891 begon men het verbruik van de Rode Kruis zegels en 
volgens Carlos George - onze landgenoot in Portugal - verviel 
langzamerhand de eis dat de zegels op het postkantoor gestempeld 
moesten worden, zodat er brieven zonder afstempeling zijn. 
En direct al begreep het Rode Kruis dat er verzamelaars waren en ze 
verkochten de zegel voor 50 Reis aan het publiek dat de zegels anders 
nooit konden krijgen. Zelfs gebruikte zegels werden officieel verkocht. De 
prijs was exorbitant; het dubbele van het normale posttarief. 
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Oorspronkelijk werden de zegels uitermate slecht verkocht en verbruikt. 
In 13 jaar (1904) waren er van de 56.000 slechts 20.000 verbruikt en 
4000 verkocht. 
In 1893 waren de bestuurders van het Rode Kruis zeer teleurgesteld in 
de geringe verkoop van de zegel. Hoewel circulaires waren rondgestuurd 
naar 500 postzegelzaken in binnen- en buitenland was de verkoop 
beperkt tot 2700 zegels !! Volgens de directie was dit te wijten aan het 
feit dat het geen postzegels waren die ook internationaal gebruikt 
konden worden. Men verzocht de regering om nummer 1 met waarde-
opdruk voor normale correspondentie te mogen inzetten, hetgeen 
onmiddellijk werd afgewezen. 
In 1907 beklaagde het Rode Kruis zich er over dat de zegels van de 
1890 emissie slecht op de brieven plakten, speciaal de Liso Espesso 
(dik) versie. 
Ook moest de karmijn rode kleur veranderd worden in het Rode Kruis 
rood. Merkwaardig is het dat men er 16 jaar voor nodig had om dit op te 
merken en tevens geeft het aan dat van de 1890 emissie het grootste 
deel de 12 2 versie was; immers karmijn-rood, terwijl de 11 2 versie 
rood relatief moeilijk vindbaar is. 
Men heeft geen concrete cijfers maar er wordt aangenomen dat van de 
1890 emissie de 12 2 tanding is verbruikt, hoewel er Ablijkbaar@ 28.000 
stuks van de 11 2 rode versie zijn geleverd! 
Wat zeker is in deze onzekerheid dat de 11 2 rood van 1890 in rood en 
Adubbel=>zwart, op wit en geel papier relatief schaars is. Alleen : de 12 2 
zegels zijn duur en de schaarse 11 2 zeer laag in prijs! 
In 1908 kwam er de derde emissie in 11 2 met een oplage van weer 
28.000 stuks (1000 velletjes) op gewoon Liso papier in rood en zwart. In 
1909 verbrandde men in de Casa da Moeda 27.000 zegels waarna men 
in 1910 de 4e emissie kwam in Esmalte papier (oplage 56.000 stuks) in 
roos en zwart, hoewel men het in de catalogi als rosa omschreef. 
Het blijkt dat na 1904 het verbruik van zegels flink is toegenomen hoewel 
het niet bekend is hoeveel er in de verkoop zijn gegaan. 
Het leeuwendeel van de nummer 1 zegels (80.000) werden verbruikt in 
de 1ste Wereld-Oorlog van 1914 - 1918, zodat men in 1916 de vijfde 
emissie van 56,000 zegels deed in rosa en zwart Pontinhado 11 2 
tanding ; dit was de laatste emissie. 
Tot 1949 had het Rode Kruis zegels uit 1890 in de verkoop (5.600) voor 
5 Escudo! 
Uit gegevens van de heer A.H. de Oliveira Marques AHistória do selo 
postal Português, uit de diverse catalogi en uit eigen waarneming - en 
enigszins gezond verstand - kunnen wij de navolgende lijst 
samenstellen. Zowel de Núcleo en Ferreira komen dicht bij deze opgave.  
De nummer 1 zegels circuleerden overigens tot 1926. 
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Crus Vermelho Portugal m 1   -   1890 - 1926 
 
Emissie 1 - (12.12.)1890 1 - 12 2 karmijnrood en zwart Pontinhado. 

2 - 12 2 karmijnrood en zwart Liso 
Espesso. 
(totaal 28.000 zegels - meest voorkomend) 

Emissie 2 - (14.12.)1890 3 - 11 2 rood en zwart-Aretinto@ (=diepzwart) 
      op Liso papier. 
4 - 11 2 op geel (grauw)papier. Totaal  
     28.000 stuks waarvan het (gehele)  
     gebruik betwijfeld wordt. 

Emissie 3 - 1908   5 - 11 2 rood en zwart Liso Medio; 
     Totaal 28.000 stuks. 

Emissie 4 - 1910   6 - 11 2 rood en zwart Esmalte. 
7 - 11 2 rood en Aritinto@-zwart Esmalte, 
      volgens waarneming rosa. 
     (totaal 56.000 stuks) 

Emissie 5 - 1916   8 - 11 2 rosa en zwart Pontinhado. 
     (totaal 56.000 stuks waarvan " 30.000 
      stuks voor opdruk Núcleo nr. 2) 

 
Na 1904 nam het verbruik toe van bijna nihil tot voor Rode Kruis 
begrippen Aaanzienlijk@.  

        Jan van Gerwen 
 
 

Vreemde mogendheden in Spaanse wateren tijdens 
de Spaanse burgeroorlog 1936-1939 

 
Gelijk na het begin van de Spaanse burgeroorlog zonden diverse 
buitenlandse mogendheden schepen naar de Spaanse wateren om o.a. 
hun ingezetene in veiligheid te brengen. Duitse , Engelse , Italiaanse , 
Franse en Amerikaanse (oorlog)schepen hadden volgens afspraak van 
April 1937 hun eigen territorium om hier de ontwikkeling in de gaten te 
houden en vluchtelingen op te pikken. Naast deze grote mogendheden 
hebben enige andere naties o.a. Portugal, Argentinië, Mexico en 
Joegoslavië schepen naar de Spaanse wateren gezonden. Op de 
hieronder getoonde kaart van Spanje is aangegeven in welk deel de 
grote mogendheden volgens afspraak mochten varen. U zult de 
Amerikanen hierop niet vinden aangezien de schepen van deze natie de 
totale wateren rondom Spanje in de gaten hielden. 
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