Van het secretariaat
Op zaterdag 22 februari 2003 zal een bijeenkomst 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;
4. Rondvraag.
Tijdens deze bijeenkomst zal Nico Beek een gedeelte uit zijn
verzameling “Spaanse Burgeroorlog” laten zien:
Herdenkingsuitgifte 1936/39 van de Republiek.
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
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 “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.
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.
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Volgende bijeenkomst(en)
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

10 mei 2003 te Bilthoven (zie: Diverse Berichten)
6 september 2003 te Utrecht
22 november 2003 te Utrecht (Spaanse dag!)

Oproep e-mail adres leden
Het bestuur verzoekt u, indien u over een e-mail adres beschikt, aan de
secretaris een e-mail te zenden, zodat hij de ledenlijst met de e-mail
adressen kan completeren. E-mail adres secretariaat is :

ksp-iberia@planet.nl

EVENEMENTEN AGENDA
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op grote nationale- en
internationale tentoonstellingen die een raakvlak hebben met de
SPAANSE en PORTUGESE filatelie, zowel in binnen- als buitenland.
Wellicht kunt u deze informatie gebruiken bij het plannen van uw
volgende (vakantie-)reis of voor een dagtripje. Als u bijdragen voor de
agenda heeft, dan kunt u deze insturen naar Hans Vinkenborg:
j.a.vinkenborg@freeler.nl . Portugese informatie kunt u wellicht
vinden op internet, zoals op de sites:
http://www.pasta-aberta.pt/web/afal of op
http://www.caleida.pt/filatelia/ . Meer bijdragen uit de 'Portugese
hoek' zijn van harte welkom!

2003
KSP Bijeenkomsten
In 2003 zullen weer 4 bijeenkomsten worden gehouden; de data en
lokaties zijn alsvolgt: 22 februari in Utrecht, 10 mei in Bilthoven, 6
september in Utrecht en 22 november op een nog vast te stellen plaats,
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wellicht in Utrecht. Deze laatste bijeenkomst staat in het teken van
SPANJE. Geprobeerd zal worden om tijdens iedere bijeenkomst een
veiling te organizeren en rond juli zal een zomerveiling worden
gehouden. Zie ook de informatie elders in dit nummer van Iberia.

29 + 30 maart / 13 + 14 september 2003
Twee maal per jaar organiseert NIPA in Antwerpen in zaal 2 en 3 in het
BOUWCENTRUM een beurs die vergelijkbaar is met de Nederlandse
Filateliebeurs in Loosdrecht, alleen veel groter. Er zijn veel Belgische
handelaren en ook handelaren uit andere landen zijn meestal goed
vertegenwoordigd. In tegenstelling tot eerdere berichten zal KSP geen
stand bemannen op de beurs omdat de kosten van zelfs de kleinste tafel
te hoog werden bevonden vergeleken met de te verwachten baten.
Alternatieven om onze vereniging meer bekendheid te geven in België
worden geïnventariseerd. Als u de beurs toch gaat bezoeken, net als wij:
het Bouwcentrum ligt aan de rondweg van Antwerpen (dichtbij en net
voor de afslag naar Brussel) aan de Jan van Rijswijcklaan 191.
Toegangsprijs 3 euro.

8 t/m 13 april 2003
In april wordt weer de jaarlijkse tentoonstelling gehouden: EXPOSICION
FILATELICA NACIONAL 'EXFILNA 2003'. De lokatie is het 'Palacio de
Bibataubin y de Exposiciones y Congresos' in het mooie Granada (goed
te combineren met andere toeristische hoogtepunten aldaar, zoals het
Alhambra). Het is de jaarlijkse grote 'nationale' tentoonstelling waarin in
alle klassen wordt gestreden in de secties klassieke filatelie, posthistorie,
thematisch, aerofilatelie, astrofilatelie, postwaardestukken, maximofilatelie, fiscaal, literatuur en expirimenteel (waaronder o.m. de
eenkaders vallen; in Spanje loopt men nog een beetje achter!). Een
aanrader voor wie nog niet weet waar hij in het voorjaar naartoe moet
gaan!

December 2003
Zoals ieder jaar in december zal in Madrid weer gehouden worden:
FERIA Y EXPOSICIÓN FILATÉLICA 'FILATELIA 2003'. De beurs is in
het Palacio de Exposiciones y Congresos, Paseo de la Castellana
tegenover het Bernabéu voetbalstadion. Het thema van de
tentoonstelling en de exacte datum is nog niet bekend.
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Boeken en Catalogi bestellen via KSP
Medio dit jaar zullen wij u weer eenmalig de gelegenheid bieden om
catalogi en boeken met korting via KSP te bestellen. Naar verwachting
zullen wij dan niet alleen de Edifil catalogi van Spanje maar ook de
Afinsa/Nucleo catalogi van Portugal voor het eerst met korting kunnen
aanbieden! Nagegaan wordt nog welke andere literatuur momenteel
bestelbaar is. Wij houden u op de hoogte.
Betaling van de contributie 2003
Bij dit blad ontvangt u een acceptgirokaart voor de betaling van de
contributie voor het jaar 2003. Indien uw betaling al eerder was
ontvangen is geen acceptgirokaart bijgevoegd. Indien u al heeft betaald
kunt u de acceptgirokaart weggooien maar in alle andere gevallen
verzoeken wij u de kaart spoedig naar uw bank te zenden. Bij voorbaat
dank voor uw medewerking.

De nieuwe aanwinsten van Dio Glaudemans
Op de Portugal dag van november jl. heeft Dio Glaudemans weer een
aantal kaders gevuld, deze keer met de nieuwste aanwinsten voor zijn
Ceres verzameling. Bij de tentoongestelde zegels werd een korte
toelichting gegeven die nader op de bijzonderheden van de getoonde
stukken inging. Op bijgaande foto ziet u Dio naast de kaders. Hartelijk
dank voor deze presentatie!
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Tevens heeft Frits van Beekum een lezing gehouden over de Portugese
krantenzegels van 1876. Daarin kwam uitgebreid naarvoren dat men met
dit eenvoudig zegeltje - met een miljoenen oplage - een aardige
verzameling kan opbouwen, bestaande uit diverse papiersoorten en
kleurvariëteiten.
Bezoek aan de papierfabriek “De Middelste Molen”
Op 28 november 2002 hebben een aantal leden van de Werkgroep
Papiersoorten de papierfabriek “De Middelste Molen” in Loenen
(Gelderland) bezocht. In dit fabriekje staat de oudste nog werkende
papiermachine (uit 1885) van ons land. De leden kregen een zeer
uitgebreide en deskundige rondleiding. Tevens was er voldoende
gelegenheid om de vragen van de leden te beantwoorden. Aansluitend
hebben de leden in het plaatselijke cafe het e.a. geëvalueerd. Ondanks
het sombere weer was het een zeer geslaagde dag en hebben de leden
van de werkgroep genoten.

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). Uw kennis is nodig !! Nog te
weinig leden maken gebruik van deze service; wij kunnen ons niet
voorstellen dat u niet ook soms met vragen zit en daarom vragen wij uw
aktieve participatie: zonder uw inzendingen en reacties op de vragen van
andere leden zal deze rubriek niet kunnen bloeien. Kijk uw verzameling
nog eens na en stuur uw nog niet geïdentificeerde zegels (of afdrukken)
in; alles wordt geretourneerd. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld !!
In de Vraagbaak van september jl stond een Don Bosco zegel waarop
nog niemand heeft gereageerd; reacties zijn nogsteeds welkom. In het
blad van november jl. stonden 2 zegels afgebeeld met een esculaap en
farmaceutische aanduidingen. Deze zegels die regelmatig voorkomen in
dubbeltjesboeken blijken in feite fiscaalzegels te zijn en staan in de
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Barato catalogus voor Spaanse fiscaalzegels onder nummers 29 t/m 34.
Ze zijn uitgegeven in de zestiger jaren en bestaan beiden in de waarden
5ct, 10ct en 20ct. Van de heer Jesus Pizarro Gonzalez hoorde ik tijdens
de laatste bijeenkomst dat hij deze zegels vroeger in Spanje altijd aantrof
op de verpakkingen van medicijnen van apotheken, hetgeen de
overvloedige beschikbaarheid van deze zegels verklaart. De zegels
hebben dus geen relatie met de Burgeroorlog en hebben een fiscale
achtergrond. Probleem opgelost!
Van de heer Wim Roemer ontvingen wij 6 zegels ter identificatie. Twee
zegels bleken te horen bij Zuid-Amerika, te weten 1 bij de provincie
Cordoba in Argentinië en 1 bij El Salvador. Twee andere zegels konden
in de Barato catalogus voor Spaanse fiscaalzegels worden
teruggevonden als zegels die door het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en de buitenlandse Consulaten van Spanje werden gebruikt bij de
voldoening van leges voor afgifte van documenten, zoals paspoorten.
Ikzelf bezit een oud compleet reisdocument met zo'n zegel. De overige 2
zegels zijn hierbij afgebeeld.
In feite is de eerste zegel niet echt een raadsel
want alles wat we willen weten staat erop: het
gaat om een oranje zegel (die daardoor slecht
reproduceerbaar is) met de opschriften: 'Año
1913, Ayuntamiento de Madrid, Impuesto
Municipal, 0.25 cts' en daaronder in het zwart
het nummer 107014. Het gaat dus om een
stadsfiscaalzegel van Madrid, blijkbaar uit
1913. De reden dat ik hem afbeeld is dat
Barato in zijn catalogus deze zegel wel noemt
maar niet toont. Wij gaan er echter van uit dat
deze zegel de Barato nr 380 is met een waarde
van $0,50 in 1985.
De tweede zegel die afgebeeld is is een probleem! De zegel is
donkerblauw en heeft als opschrift 'Fira de Barcelona / 3-18 juny 1933'
en toont in het midden een foto van een groep mensen op een markt met
veel planten. Deze zegel komt nergens voor en heeft een aantal
bijzonderheden. Ten eerste betekent het woord 'fira' niets in het Spaans
maar in het Catalaans betekent het 'beurs'. Ten tweede schrijf je 'juni' in
het Spaans als 'junio' en niet als 'juny' met een griekse y. Bij navraag
bleek ook dat Catalaans te zijn. Nu we weten dat het een lokaal
uitgegeven zegel is uit de regio rondom Barcelona (waar men Catalaans
spreekt), terwijl het niets met de Burgeroorlog te maken lijkt te hebben
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(1933 was te vroeg) lijkt het dat we
weer een vignet hebben dat is
uitgegeven ter herdenking van een
lokaal hoogtepunt, in dit geval een
beurs. Wie meer over deze zegel
weet kan zich melden, iedere
reaktie is weer welkom !
Ik merk tenslotte nogmaals op dat
het mij duidelijk geworden is dat in
Spanje door alle jaren heen grote
aantallen vignetten voor allerlei goede doelen zijn uitgegeven. Op mijn
oproep van vorige keer aan alle leden om mij een kopie te sturen van
literatuur dat u op dit gebied bezit ontving ik nog geen reactie (kosten
worden vergoed). Daarom herhaal ik de oproep: laat het mij s.v.p. weten
als u iets heeft over algemene vignetten zodat ik daarvan gebruik kan
maken voor deze rubriek ! Alvast bedankt voor uw medewerking.
Hans Vinkenborg

Wat is duur? (vervolg)
SPANJE
Met de inhoud van het artikel van Hans Vinkenborg in het voorgaande
van IBERIA, nummer 61, kan ik grotendeels eens zijn, alhoewel ik geen
mening heb over het rondzendverkeer van de heer Persoon, aangezien
ik deze rondzendingen niet ken.
Over de in het artikel gestelde opmerking over de prijzen die bijna de
opgeblazen cataloguswaarde van de Edifil catalogus evenaarden wil ik
het volgende kwijt.
Ik heb al vele jaren contact met buitenlandse handelaren en
veilinghuizen en de prijzen die deze instanties hanteren voor mooi en
goed materiaal evenaren bijna de cataloguswaarde van de Edifil.
Ik heb als voorbeeld recent aan de heer R. Shelley een strip van 10
zegels Barcelona gestuurd (waarde Ed. € 8,25 per zegel) met de vraag
of deze zegels met opdruk echt waren en hem dit geschonken, mede
omdat ik 10 van deze strippen bezat.
Hij antwoordde mij dat deze zegels echt waren en gaf mij een credit van
£ 40,-- (ongeveer € 64,--) voor deze strip.
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Als je in Nederland een zegel van bovengenoemde strip voor € 1,-aanbiedt, dan vindt men dat al vaak te veel en krijg je te horen dat je te
duur bent.
Ik wil niet beweren dat wij m.b.t. prijzen het onderste uit de kan willen
halen, maar goed materiaal willen wij niet betalen (zie o.a. het
aangeboden materiaal in onze veilingen die qua prijzen lager liggen dan
de meest andere aanbiedingen).
Toch vinden wij het aangeboden materiaal te duur en waarom? Ik weet
het niet, maar zijn wij misschien gewend om niet meer te betalen dan
30% van de cataloguswaarde?
Graag uw mening en reactie over de prijsvorming.
Nico Beek

PORTUGAL
Naar mijn mening bepaalt een specialist (ook) zelf de prijs en is niet zo
zeer afhankelijk van de (netto)catalogus.
Als we naar Portugal kijken, staan bijvoorbeeld de Núcleo-nummers 563,
575 en 582 veel te hoog. In elke verzameling vind je deze zegels en ze
zijn (bijna) onverkoopbaar.
Daarentegen heb je zegels die veel te laag staan en waar een vraagprijs
van vol cataloguswaarde redelijk is te noemen, bijvoorbeeld de Núcleonummers 36 tot en met 46 Costelado-papier, nummer 51 Liso of
Portzegel nummer 53 (gebruikt).
Tevens brengen zegels met goed leesbare stempels etc. (veel) meer op
dan de zegelwaarde in de catalogus.
Wanneer men zich specialiseert, dient men zelf de prijs voor een zegel
te bepalen en niet meteen de aankoopprijs vast te stellen conform de
cataloguswaarde. Bijkomend voordeel is dat je regelmatig een leuke
aanwinst hebt, aangezien je door je kennis en specialisme een andere/
hogere waarde hebt vastgesteld dan de cataloguswaarde.
Frits van Beekum

Rode Kruis, deel 4, nrs. 3, 4, 65 en 66
De eerste emissie van Rode Kruiszegels vond plaats in 1890 en nummer
1 bleef officieel tot februari 1926 in omloop.
Intussen was er in 1920 een reorganisarie van het Rode Kruis
doorgevoerd, dat nu Cruz Vermelha Portuguesa (C.V.P.) ging heten na
het oorspronelijke Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha.
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De vernieuwde CVP kreeg al in 1922 problemen met de Posterijen toen
het portvrijdom van alle instanties geschrapt werd en alleen na diverse
smeekbeden kon men pas na 1923 weer gebruik maken van kosteloos
post-vervoer, in open enveloppen om misbruik door persoon-lijke
berichten te voor-komen.
Omdat op 11 februari 1925 het Rode Kruis van Portugal 60 jaar zou
bestaan, werden er al in juni 1924 voorbe-reidingen getroffen voor
diverse festiviteiten, waarbij tevens het onzalige idee naarvoren kwam
om een nieuw CVP-zegel uit te geven ter vervanging van de oude
“nummer 1”, die zo’n 36 jaar dienst had gedaan.
Pas in september 1924 werd Waterlow in Londen ingeschakeld en nog
later op 24 oktober gingen de Staatsposterijen na lang zwijgen accoord
voor de zegels nummer 3 en 4, die wederom omwille van de filatelie
zouden worden uitgegeven. Het CVP kampte met een enorm gebrek aan
financiele middelen.
Tijdens Rode Kruis
congressen in Londen
en Washington in 1907
en
1912
was
er
besloten
een
eremedaille te laten
vervaardigen om de
inspanningen
van
Florence Nightingale –
the lady with the lamp –
te honoreren. Op deze
medaille werden de
zegels nummer 3 en 4
gebaseerd.
De onderhandelingen
met Waterlow werden
op 9 december 1924
positief afgesloten en
op 27 mei 1925 werden
de
eerste
proeven
afgeleverd
die
culmineerden in de
circulatie van de zegels
3 en 4 in februari 1926,
precies één jaar later dan de bedoeling was. Hoewel er nergens enige
oppositie was geweest qua vormgeving, levering, aanmaakprijs etc. werd
12

het 60-jarig bestaan in februari 1925 bij lange na niet gehaald. Een
filatelistisch fenomeen dat zich bij herhaling heeft voorgedaan.
De zegels 3 en 4 droegen dus de medaille-afbeelding van Florence
Nightingale met de woorden CVP Lisboa (nummer 3) en CVP
Delegações (nummer 4) en verder de data 11 februari 1865 – porto
franco 1925, in gelijke kleuren.
Er werden 50.000 zegels nummer 3 voor Lisboa uitgegeven – de
hoofdzetel van de CVP en 20.000 voor de Delegações – de afdelingen
verdeeld over 57(!) steden en dorpen, zodat er voor Lisboa 50.000
zegels voorhanden waren en voor elke Delegatie, waaronder Macau,
Viseu, Porto, Coimbra etc. een kleine 400(!).
De zegels 3 en 4 circuleerden van februari 1926 tot april 1927 waarbij de
Lisboa nummer 3 nooit opraakte en de Delegações nummer 4
onmiddellijk schaars werd.
Buiten de verkopen van de collecties van 2 zegels aan de verzamelaars
circuleerden van beide typen zo’n 10.000 elk zodat erop 31 december
1927 nog 34.700 nummer 3 in stock lagen, maar slechts 5115 nummer 4
Delegações.
De diverse Delegaties zaten steeds in nood en men verzocht de
Posterijen nummer 3 te mogen overdrukken met Delegações, maar dit
werd geweigerd. Volgens Carlos George, onze Hollandse specialist
toentertijd, werden er gewoon brieven niet gefrankeerd of toch met
Lisboa-zegels beplakt bij de Delegaties.
Tot 1949 waren de zegels voor de filatelie te koop. De CVP-zegels
waren dus bedoeld om de kas van het Rode Kruis te spekken.
Ze sluiten zich haarfijn aan bij de Camões-uitgave van 1924 nummers
299-329 die ook door het Rode Kruis werden uitgegeven als normale
frankeerzegels en die een jarenlange ellende vormden voor de CVP met
enorme voorraden en dramatische verliezen. Deze fiasco Camõeszegels vormden de basis voor de latere CVP Porto Franco uitgaven,
waarover later meer.
Tenslotte werd door de CVP in 1935 wederom het verzoek aan de
Posterijen gericht om de 35.000 restanten nummer 3 te mogen
overdrukken met Delegações waarvan er bijna geen stock meer
bestond. Er ws geen enkele reden voor, omdat de zegels al 8 jaar niet
meer circuleerden, maar 35.000 zegels moesten worden opgeruimd
onder de filatelisten, zoals later met de Camões-zegels zou geschieden.
Men kreeg toestemming en de CVP – door geldgebrek nog verder de
weg van filatelistische uitbuiting bewandelend – gaf niet alleen opdracht,
maar tevens voor de opdruk “1935” op de Lisboa nummer 3, hetgeen
volstrekt overbodig was. Zodoende ontstonden de zegels 65 en 66, die
overigens geen circulatie-einde kenden.
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De casa daMoeda verzorgde de typografische opdruk en fabriceerde zo
10.000 nummer 65 Lisboa met “1935” en 10.000 nummer 66 Lisboa met
opdruk “Delegações” en “1935” vergezeld van een fraaie streep door
Lisboa. Dit alles vóór 31-12-1935.
De collectie van 2 zegels werd al in juni 1936 doorverkocht aan een
opkoper – in totaal 2x 7.000 stuks – zodat er nog 2.500 keer 2 zegels bij
de CVP bleven, die in de loop van de jaren aan verzamelaars werden
doorverkocht.
Voor intern verkeer werden in 1936 slechts 500 x 2 zegels gebruikt.
Het zal duidelijk zijn dat er na de nummers 1 en 2 van het Rode Kruis
geen enkele postale reden was voor verdere CVP uitgiften. Ze werden
nauwelijks voor intern verkeer meer gebruikt en dienden alleen voor
speculatieve doeleinden welke alle min of meer op een fiasco uitliepen.
(wordt vervolgd)
Jan van Gerwen

de volgende IBERIA tevens een artikel over de echte en valse In
opdrukken op de Camões-zegels van Cruz Vermelha.
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De POSTZEGELS van de MARIANEN EILANDEN
tijdens de SPAANSE PERIODE en de ECHTE en
VALSE OPDRUKKEN
Tekst en vertaling door Hans Vinkenborg
INLEIDING
In januari 2001, las u in Iberia een artikel van mijn hand over de
ontdekkingsreiziger Fernando de Magalhães. Deze leidde een expeditie
met als doel om als eerste rond de wereld te zeilen en die tocht ging met
verschikkelijke ontberingen gepaard omdat hij tijdens de oversteek over
de Grote Oceaan zonder voldoende voedsel en drinkwater raakte. Toen
Magalhães erin geslaagd was 'onderlangs' Zuid-Amerika te varen en ook
nog de Grote Oceaan wist over te steken zag hij op 6 maart 1521 voor
de eerste keer weer land bij Guam, het zuidelijkste eiland van een groep
kleine eilanden die we thans de Marianen Eilanden noemen ('Islas
Marianas'). Hijzelf is nooit verder gekomen dan de Filipijnen waar hij is
vermoord door de lokale bevolking die hij wilde bekeren en
onderwerpen. In de tijd van Magalhães werden de eilanden gebruikt om
te bunkeren en later om er geboefte naar toe te brengen, waardoor ze de
'Islas de Ladrones' genoemd werden (de 'dieven' eilanden). Niet hij,
maar zijn kapitein Juan Sebastian de Elcano slaagde er uiteindelijk in om
naar Spanje terug te keren en de expeditie succesvol te beëindigen en
rondde daarmee de wereld voor de eerste keer.
De eilandengroep ligt zo'n 1.600 mijl ten oosten van de Filipijnen. Pas in
1668 werden ze officieel onder Spaans bewind tenaamgesteld als 'Islas
Marianas' waarbij ze werden vernoemd naar Maria Anna van Oostenrijk,
weduwe van koning Filips IV van Spanje en moeder van koning Karel II,
de laatste 2 Habsburgse Spaanse koningen. Het is een langwerpige
archipel van 16 eilanden (en talloze atollen) met namen als Saipan (het
grootste en hoofdeiland), Tinian, Rota, Pagan en Guam met een
oppervlakte van niet meer dan 410 km² en tegenwoordig zo'n 11.000
inwoners. De groep is vooral bekend van de 'Marianen trog' die zich in
zee uitstrekt langs de eilanden en die de grootste diepte heeft die ooit op
zee is gemeten (ruim 11,5 kilometer diep). De noordelijkste eilanden zijn
vulkaanachtig en onbewoond in tegenstelling tot de genoemde
koraaleilanden in het zuiden. De eilanden hebben een tropisch klimaat,
zijn dicht bebost en hebben een weelderige plantengroei. De
belangrijkste producten zijn suikerriet, maïs, bataat, bananen, cassave,
citrusvruchten en kokosnoten.
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Verder is het nog vermeldenswaardig dat de eilanden Spaans bezit zijn
gebleven tot na de Spaans-Amerikaanse oorlog van 1898-1899, waarna
Guam onder Amerikaans bestuur kwam en de Marianen eilanden
moesten worden verkocht aan Duitsland. Na de Vrede van Versailles
van 1919 kwamen de eilanden onder Japans bestuur. De verovering van
de Marianen door de Amerikaanse marine in 1944, met als hoogtepunt
het winnen van de zeeslag in de Filipijnse Zee van 19 en 20 juni, leidde
tot het aftreden van de Japanse regering en luidde de nederlaag in van
dit land tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sedert 1947 vormen de
eilanden een aan de USA gelieerd gebied.
In oktober 1949 en in januari 1956 verschenen in het Amerikaanse
filatelistische tijdschrift 'The S.P.A. Journal' twee artikelen over de zegels
van de Marianen Eilanden, beiden van de hand van Alfred Diamond. Het
eerste handelt over de postale geschiedenis en het tweede over een
vergelijking van de echte en de vervalste opdruk van de zegels van deze
eilanden. Onlangs kwam ik in het bezit van een kopie en hieronder vindt
u een vertaling van deze artikelen.
DE MARIANEN EILANDEN ONDER SPAANSE ADMINISTRATIE
Door een samenloop van zeer toevallige omstandigheden, kwam de
auteur in kontakt met de heer Vicente Arias, specialist van de Filipijnse
filatelie. Hierdoor werd het mogelijk om veel informatie en feiten te
vergaren die in dit artikel zijn gebruikt m.b.t. de opdrukken van de zegels
van de Spaanse Marianen en daarvoor zijn wij hem veel dank
verschuldigd. In oktober 1899, arriveerde de heer Manuel Arias
Rodriguez (de vader van de heer Vicente Arias) tesamen met een
Spaanse Commissie in Saipan met de Spaanse vrachtstoomboot
'Uranus'. De eilanden waren juist verkocht aan Duitsland en het was de
taak van de Commissie om de formele overdracht van de eilanden aan
de Duitse autoriteiten, die voor dat doel waren meegekomen, te laten
plaatsvinden.
De heer Rodriguez was de correspondent
van het Spaanse tijdschrift ' Ilustracion
Artistica'
uit
Barcelona
en
als
gepassioneerd postzegelverzamelaar was
het voor hem niet meer dan normaal dat
hij de overdrukte Filipijnse postzegels
opmerkte die op het postkantoor te koop
waren en om er navraag naar te doen.
Afbeelding 1 (hiernaast) toont een
voorbeeld van zo'n Filipijnse zegel met opdruk en de opdruk zelf. De
meeste feiten rondom de emissie van deze overdrukte zegels zijn dan
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ook via hem bekend geworden. Hij heeft verder niet alleen een
hoeveelheid van deze nu zo zeldzame zegels gekocht, maar kon ook de
hand leggen op een kopie van het officiële decreet waarmee de uitgave
van deze zegels werd gelegaliseerd. De toen gekochte hoeveelheid
zegels omvatten praktisch de gehele voorraad zegels die later
beschikbaar kwamen voor verzamelaars. Na zijn terugkeer naar Manilla,
gaf hij een groot deel van de zegels aan zijn filatelistische vriend Leopold
Kahn, een zakenman uit Manilla. Na zijn dood werd zijn verzameling
opgebroken en verkocht. Tijdens zijn leven verkocht de heer Rodriguez
een aantal postzegels terwijl het restant naar zijn zoon Vicente Arias
ging.
De Marianen eilanden vormden tijdens het Spaanse bestuur onderdeel
van het Filipijnse postale netwerk en ze stonden dus onder de controle
van de Filipijnse Posterijen (die op hun beurt onder Spanje
resorteerden). De voorraden postale en fiscale zegels die op de eilanden
werden gebruikt werden toegestuurd door Manilla en waren dezelfde die
ook in de Filipijnen circuleerden.
DE BEZETTING EN DE PERIODE TOT DE OVERDRACHT
Na de val van Manilla tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog, werd
kolonel Eugenio Blanco (uit Macabebe in de provincie Pampanga op het
Filipijnse eiland Luzon) naar Saipan gezonden. Hij werd de politieke
militaire gouverneur en werd vergezeld door zijn secretaris en een kleine
troepenmacht en hun familie. Zij namen ondermeer toen een kleine
voorraad mee van 6 verschillende waarden van de serie postzegels die
in 1898 in de Filipijnen waren uitgegeven (van de emissie van Koning
Alfonso XIII als baby) voor postaal gebruik. Blijkbaar verliep deze
'bezetting' zonder slag of stoot.
Toen de Amerikaanse bezettingsmacht in de Filipijnen arriveerden
maakten ze daar alle postzegels ongeldig die in de Spaanse periode
hadden gecirculeerd en verkochten de rest. Ze waren vanaf dat moment
niet langer geldig voor gebruik in de Filipijnen en in alle gebieden die
onder het Filipijnse postale bestuur vielen, ook al waren die technisch
wellicht nog onder Spaans bestuur. Hierbij moeten we ons realiseren dat
Saipan (dat dus 1.600 mijl oostelijk lag) slechts incidenteel kontakt had
met de buitenwereld en dat het daarom maanden duurde voordat kolonel
Blanco in Saipan vernam dat de Spaans-Amerikaanse oorlog was
beëindigd met het tekenen van het Verdrag van Parijs op 10 december
1898. En dat het dus ook maanden duurde voordat hij vernam dat de
Spaanse Filipijnse postzegels niet langer geldig waren voor postaal
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gebruik. Het was waarschijnlijk pas medio september 1899 dat deze
informatie Saipan bereikte, want op 18 september 1899 realiseerde
kolonel gouverneur Blanco zich dat 'zijn' postzegels op de één of andere
manier moesten kunnen worden onderscheiden van de ongeldig

gemaakte Filipijnse postzegels om als postzegels in gebruik te kunnen
blijven, totdat nieuwe arriveerden. Daarom gaf hij opdracht alle
aanwezige Spaans Filipijnse postzegels van een opdruk te voorzien
conform het door hem die dag uitgegeven decreet dat hierbij is
afgebeeld (afbeelding 2) en waarvan de vertaling alsvolgt luidt:
Saipan, 18 September 1899.
Omdat grote hoeveelheden postzegels van de huidige emissie nog
afkomstig zijn van het Ministerie van Financiën dat de Spaanse
autoriteiten hebben opgezet in de Filipijnse archipel en om zoveel
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mogelijk misbruik te voorkomen ten laste van het huidige Ministerie
van Financiën van de Eilanden dat onder mijn gezag is opgezet en
om tegelijkertijd de belangen van de Minister van Financiën van de
Eilanden te waarborgen, beveel ik hierbij, dat de voorraad
postzegels die nu onder controle zijn van het Ministerie van
Financiën van de Eilanden worden gelegaliseerd, door het
overdrukken met de woorden 'Marianas Españolas' in twee regels
omgeven door een rechthoek van voldoende omvang, zodat dit
doel wordt bereikt.
(volgt het officiële stempel/zegel en de handtekening van Eugenio
Blanco).
DE ZEGELS EN DE OPDRUKKEN
In navolging van dit decreet werd een handstempel
gemaakt met de woorden 'Marianas Españolas'
omsloten door een achthoekige enkellijnse rechthoek
zoals is weergegeven in afbeelding 3 en deze
stempel/opdruk werd vertikaal op de zegel geplaatst,
zowel naar links als naar rechts leesbaar gedraaid, en
gedoopt in een violette bijna zwart-violette kleur inkt die op de rugzijde
van de postzegel doordringt.
De zegels die toen nog in Saipan aanwezig waren (september 1899)
bestonden uit 6 verschillende waarden van de Filipijnse emissie van
1898, te weten de waarden van 2C, 3C, 5C, 6C, 8C en 15C (Edifil
nummers 137, 138, 140, 141, 142 en 144 van de Filipijnen). Volgens de
informatie die de heer Rodriguez verkreeg van het Ministerie van
Financiën van de Eilanden in Saipan waren de hoeveelheden postzegels
die zo van een opdruk werden voorzien ongeveer alsvolgt: 500 stuks van
de waarden 2C, 3C en 5C, ongeveer 50 stuks van de waarde van 6C,
ongeveer 700 stuks van de zegel met waarde 8C en ongeveer 150 stuks
van de waarde van 15C.
Alle waarden bestaan met de vertikale opdruk die ofwel naar links of
naar rechts leesbaar is, beide vertikale mogelijkheden. De auteur van dit
artikel heeft nooit gehoord van dubbel
geplaatste of horizontale opdrukken. Van
alle 6 zegels bestaan veldelen, waaronder
blokken, behalve dan dat opgemerkt wordt
dat de auteur nooit veldelen gezien heeft
van de zegels van 6C. Verder zijn alle
waarden bekend op brief.
◄4
De vigerende posttarieven waren 5
centavos
voor
brieven
binnen
de
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eilandengroep en de Filipijnen (wat nog gezien werd als lokaal tarief) en
10 centavos voor brieven die naar het buitenland werden gezonden.
Omdat er geen aparte Saipan stempel bestond waarmee de post werd
afgestempeld werd hiervoor de Officiële Stempel/Zegel van de Militaire
Gouverneur gebruikt (afbeelding 4) die we ook al zagen onder het
decreet. Deze stempel heeft als tekst 'GOBIERNO P.M. / YSLAS
MARIANAS' waarbij de letters 'P.M.' staan voor Politico Militar ofwel
Politiek Militaire Regering. In het midden staat het officiële wapen. Het
ovaal meet 43 bij 33 mm; omdat geen speciale inkt beschikbaar was,
werd gewone schrijfinkt gebruikt voor dit stempel.
Er is maar één zending post met brieven van Saipan bekend die
gefrankeerd waren met deze opdrukzegels en deze zending ging mee
terug met het schip Uranus op zijn terugvaart naar Manilla. Alle brieven
werden op de achterzijde in Manilla van een transitstempel voorzien door
het US Military Station no.1 in Manilla.
◄5

6►

Er bestonden twee typen stempels:
• een stempel met de tekst 'MIL.STA.No1 MANILLA.PHIL. ISL'DS. /
DEC 11 / 4.30 PM / 99 / REC'D.', ookwel met het tijdstip '5 PM' (zie
afbeelding 5), en,
• een stempel met 'Mil. Sta. No.1. Phillippine Isls, / REGISTERED' en in
het midden de datum 'DEC / 11 / 1899' (zie afbeelding 6).
Daarom moeten alle autentieke brieven één van deze transitstempels
dragen van de Amerikaanse bezettingsmacht, om correct gebruik vast te
stellen.
De postzegels van de Spaanse Marianen hebben maar een korte
levensduur gehad omdat het gebruik beperkt was tot niet meer dan 2
maanden, namelijk van 18 september 1899, de datum van het decreet,
tot 17 november 1899, toen de eilanden formeel werden overgedragen
door de Spaanse Commissie aan het Duitse Rijk.
Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat er nog een andere kleine
rondstempel voorkomt op brieven die in Agana op het eiland Guam in
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transit vanuit Saipan zijn afgestempeld en die leest: 'Marianas 24 Oct
……'. Deze stempel komt voor op post die naar de USA is gestuurd en
wordt niet afgebeeld omdat het voorbeeld te vaag is voor publicatie.
VERGELIJKING VAN DE ECHTE EN DE VALSE OPDRUK
Tenslotte moet nog aandacht besteed worden aan de opdruk zelf. Pas
recent kwam de auteur in een partijtje postzegels van de Filipijnen een
vervalste opdruk tegen. De verschillen tussen de originele opdruk (die
getoond wordt in afbeelding 7) en de vervalsing (afbeelding 8)
afbeelding 7 (echte opdruk)

afbeelding
8 (valse
opdruk)

kan het gemakkelijkst worden gezien bij een vergroting en vergelijking
van beide opdrukken. Opvallend zijn de verschillen in de dikte van de
kaderlijn van de achtkantige rechthoek, maar ook de vorm van
verschillende letters, zoals de 'S' and de 'M'. De kleur van de valse
opdruk is veel helderder violet dan de originele. Onderstaand volgt nog
een gedetailleerd overzicht van een aantal maten en eigenschappen van
de opdruk.
21

VERGELIJKING
VAN
DE
OPDRUK
De lijn van a naar a die langs de
linkerkant
van
de
'E'
van
'ESPAÑOLAS' loopt:
De lijn van b naar b die loopt langs
de rechterkant van de 2e letter 'A'
van 'MARIANAS':
De lijn van c naar c die de
bovenkanten van de 2 verticale
korte zijden verbindt:

AFB. 7 (ECHT) AFB. 8 (VALS)
raakt niet de 'M' raakt wel de 'M'
van 'MARIANAS' van 'MARIANAS'

raakt de 2e 'S'
van
'ESPAÑOLAS'
helt
schuin
rechts
omlaag
door het woord
'MARIANAS'
De lijn van d naar d die de gaat horizontaal
onderkanten van de 2 verticale door
de
korte zijden verbindt:
onderzijde van
'ESPAÑOLAS'
Dikte v.d. lijn van de rechthoek 0,2 - 0,3 mm
('framelijn')
Breedte
van
de
rechthoek 19,0 mm
(buitenzijde)
Breedte
van
de
rechthoek 18,6 mm
(binnenzijde)
Hoogte
van
de
rechthoek 7,4 mm
(buitenzijde)
Hoogte
van
de
rechthoek 6,8 mm
(binnenzijde)
Lengte van het woord 'MARIANAS' 15,1 mm
Lengte v.h. woord ''ESPAÑOLAS'
15,5 mm
Lengte van de bovenste horizontale 15,2 mm
framelijn
Lengte van de onderste horizontale 15,2 mm
framelijn
Lengte van de linker verticale 4,3 mm
framelijn
Lengte van de rechter verticale 3,8 mm
framelijn
Lengte van de diagonale lijn 2,6 mm
linksboven
Lengte van de diagonale lijn 2,4 mm
linksonder
Lengte v.d. diagon. lijn rechtsboven 2,6 mm
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raakt de 2e 'A'
van
'ESPAÑOLAS'
loopt bijna geheel
horizontaal door
het
woord
'MARIANAS'
gaat horizontaal
en bijna door het
midden
van
'ESPAÑOLAS'
0,6 - 0,8 mm
19,6 mm
18,2 mm
8,4 mm
7,2 mm
14,6 mm
15,2 mm
15,8 mm
16,0 mm
4,6 mm
4,8 mm
3,0 mm
2,8 mm
2,7 mm

Lengte v.d. diagon. lijn rechtsonder 2,4 mm
3,1 mm
bronvermeldingen:
1) artikel 'Marianas Islands under Spanish Administration' door Alfred
Diamond, The S.P.A. Journal, oktober 1949.
2) artikel 'Spanish Marianas, a Study of the Overprint' door Alfred
Diamond, The S.P.A. Journal, januari 1956
3) artikel 'De Eerste Zeereis rond de wereld: Magelhães en Elcano' door
Hans Vinkenborg, K.S.P.- Iberia, januari 2001
4) Algemene naslagwerken, catalogi en encyclopedieën.
De heer Rik Fortgens te Haarlem wordt bedankt voor het beschikbaar
stellen van de artikelen uit 'The S.P.A. Journal'.

Het eerste Portugese koningshuis
Geschiedschrijvers hebben het in de beschrijving van het ontstaan van
Spanje en Portugal altijd over de "Reconquista", de herovering van het
Iberisch schiereiland op de Moren.
Volgens mij is het gewoon een "Conquista", een uitbreiding van macht
door de landheer tezamen met de verovering van land dat men nooit
bezeten heeft, met het geloof als excuus.
Hoe dat met name bij Portugal is gegaan, wil ik trachten met behulp van
Portugese postzegels en ander filatelistisch materiaal te tonen.

868: verovering van Porto op de Moren
door Vimara Peres. Ontstaan van het
"territorium Portugalense". De streek tussen de Minho en de Douro.
(2309)
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Langzaamaan ontstonden uit de restanten van de oude koninkrijken in
het noorden en noord-westen de nieuwe koninkrijken Leon en Castilië.
1096: 900 jaar graafschap Portucalense
(Hendrik van Burgondië en Teresa van
Leon). (2381) In 1106 wordt hun zoon en
erfgenaam, Afonso Henriques, geboren. Na
het overlijden van Hendrik in 1112 regeert
Teresa het graafschap Portugal. Door haar
intriges en verbintenis met een Gallicisch
edelman keren de Portugese landedelen
zich van haar af. Tezamen met haar zoon
Afonso Henriques verslaan zij Teresa en haar partner in 1128 in de slag
bij São Mamede.
1143: Bijeenkomst van Zamora
tussen Kardinaal Guido de Vico,
afgezand van de Paus, en
Alfonso VII van Leon en Afonso
Henriques teneinde de twee
neven met elkaar te verzoenen
en afspraken te maken over het
veroveren van Islamitisch gebied.
Hierbij erkent Alfonso VII van Leon Afonso
Henriques als heerser over Portugal. (2182)
1147: Verovering van Lissabon met behulp van
Engelse
kruisvaarders. (2427)

Op onze komende bijeenkomst van 22 februari wil ik u graag laten
zien hoe ik dit onderwerp, met het materiaal wat ik heb, verder heb
uitgewerkt.
Henk Veen
24

