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Van het secretariaat 
 
Op zaterdag 28 februari 2004 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; 
5. Sluiting. 
 
De zaal in Utrecht is te bereiken:  
- Per auto:   Vanuit richting Arnhem op snelweg na Bunnik afslag 
"Utrecht-Nieuwegein-Hilversum-Breda". Afrit "Utrecht/Jaarbeurs" (Nr. 
17). Beneden meteen rechts (Europalaan) en meteen weer linksaf 
"Hollantlaan". Bij pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en 
- na pleintje - linksaf  = “Zeelantlaan”;  
 
Vanuit richting Den Haag bij verkeersplein "Oudenrijn" richting 
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 bijeenkomsten 
 
De volgende bijeenkomsten worden gehouden op : 
  
Zaterdag 15 mei 2004 te Utrecht 
Zaterdag 11 september 2004 te Utrecht 
Zaterdag 20 november 2004 te Utrecht (Portugese dag!) 
 
 

 
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, zijn e-
mail is : j.a.vinkenborg@freeler.nl   
 
Meer Portugese informatie kunt u wellicht vinden op internet, zoals op de 
sites:   
 
http://www.pasta-aberta.pt/web/afal    of op 
http://www.anjef.com    of op 
http://www.caleida.pt/filatelia/  
 
Uw tips en bijdragen zijn van harte welkom! 
 
 
 

2004 
 
KSP data bijeenkomsten 
In 2004 worden door KSP weer 4 bijeenkomsten georganiseerd, te 
weten op 28 februari, 15 mei, 11 september en 20 november 2004. Alle 
bijeenkomsten zijn op zaterdag in het Bondsgebouw te Utrecht. Noteert 
u deze data vast in uw agenda ! De laatste bijeenkomst staat in het 
teken van Portugal. 
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27/28 maart en 25/26 september 2004 
Wat in Nederland de Filateliebeurs heet, heet in België de Nationale en 
Internationale Postzegel- en Muntenbeurs 'FILA 2004' en wordt 2x per 
jaar georganiseerd door NIPA in het Bouwcentrum, Jan van 
Rijswijcklaan 191 te Antwerpen. Er zijn twee grote hallen vol met 
standhouders uit vele landen en het is de grootste beurs van België. 
Goed te combineren met een dagje Antwerpen ! Informatie: 
www.nipa.be 
 
1 t/m 3 april 2004 
Ook in Duitsland wordt jaarlijks een grote nationale en internationale 
handelarenbeurs georganiseerd onder de naam 'Philatelia mit T'card & 
Munz' Expo. Afgelopen maart was dit grote spektakel in Keulen, de 
lokatie in april 2004 is ons nog steeds niet bekend maar wij verzoeken u 
daarvoor het Maandblad Filatelie te raadplegen.  
 
7 t/m 9 mei 2004 
In Rosmalen in de Autotron wordt de 'NATIONALE POSTZEGELSHOW 
EN STAMPKIDS 2004' gehouden waarbij ook een flink aantal 
handelarenstands zullen komen en waar een tentoonstelling in de 
categorie 1 wordt georganiseerd. Thema's in de tentoonstelling zijn o.a. 
auto's op postzegels en sprookjes. Er zijn 850 kaders en een enorme 
jeugdhoek en er wordt aandacht besteed aan het 50 jarig jubileum van 
JeugdFilatelie Nederland. Specialistische verenigingen krijgen de 
gelegenheid zich te manifesteren; ook KSP zal aanwezig zijn. Mooi om 
met het hele gezin naar toe te gaan!  
Meer nieuws in de volgende IBERIA ! 
 
22 tot en met 30 mei 2004 
In Valencia wordt in 2004 de filatelistische Wereldtentoonstelling 
'ESPAÑA 2004' gehouden onder auspiciën van de FIP, de Spaanse 
Correos en Fesofi (handelaren). De tentoonstelling en beurs wordt 
gehouden in het spectaculair mooie 'Cuidad de las Artes y de las 
Ciencias' dat langs de rivier Rio Turia is gelegen en wat bestaat uit 
meerdere met water omringde paviljoens waar o.a. het natuurkundig 
museum en het hemisferisch en oceanografisch instituut is 
ondergebracht in architectonisch futuristische bouwwerken. Alle 
wedstrijdklassen zullen aan de tentoonstelling meedoen op een 
oppervlakte van 50.000 m² en met 3.600 kaders. Er zijn ruim 200 
officiële en handelarenstands. Deze tentoonstelling is de belangrijkste en 
de grootste die Spanje in de komende jaren zal organiseren. Noteer 
daarom deze data in uw agenda's ! Enkele leden van KSP zullen op 
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onze 'ster'uitgaven 'Echtheidskenmerken van de Postzegels van Spanje 
1850-1900' en de nieuwe publicatie “De reliëfzegels van Portugal”. 
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) en boeken over fiscaalzegels en perfins 
van Portugal. Daarnaast zijn er nog diverse boeken in voorbereiding! 
 
Betaling van de contributie. 
De penningmeester heeft wederom het voornemen om dit jaar 
contributie te heffen ! Daarom is bij dit blad een acceptgiro van 18 euro 
bijgesloten voor de contributiebetaling van 2004. Als er geen acceptgiro 
is bijgesloten heeft u waarschijnlijk al betaald. Graag rekenen wij op uw 
medewerking om spoedig tot betaling over te gaan.  
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst 
Zoals bekend heeft KSP al enige tijd een arrangement met de BKD om 
tegen een gereduceerd tarief zegels te keuren, ook van Spanje en 
Portugal. Alle details over de toepasselijke voorwaarden staan in het 
november 2000 nummer van IBERIA. Graag herhalen wij nog eens 
welke kosten aan een BKD/KSP arrangement keuring verbonden zijn: 
• € 9,00 voor een keuring per zegel/brief/stuk dat echt wordt bevonden; 

als een certificaat wordt gewenst kost dat € 6,00 per certificaat extra 
(op 1 certificaat kunnen o.a. ook 1 serie of een blokje of ander bij 
elkaar horend samenstel). 

• € 5,00 voor een keuring per zegel/brief/stuk dat vals is bevonden of 
gratis als de valse zegel wordt afgestaan aan de BKD voor de 
referentieverzameling. 

Als er kosten moeten worden gemaakt voor inschakeling van 
buitenlandse keurmeesters of anderszins, wordt eerst overleg gepleegd; 
als er veel stukken tegelijk worden aangeboden voor een keuring is een 
andere prijsafspraak mogelijk, afhankelijk van de eenvoud van de 
keuring (neem dan contact op met Hans Vinkenborg). Certificaten en/of 
een scanafdruk worden alleen verstrekt als dit op het 
keuringsaanvraagformulier is verzocht. Deze aanvraagformulieren en 
nadere informatie kunt u verkrijgen bij Frits van Beekum of Hans 
Vinkenborg. Uw kunt ook de nodige informatie verkrijgen via de website : 
www.nbfv.nl/bkd.htm 
 
Bestelde catalogi. 
Een flink aantal mensen heeft gereageerd op de mogelijkheid om weer 
catalogi te bestellen via KSP. De bestelling is de 1e week van december 
naar onze leverancier Afinsa gefaxt en die heeft, zoals in Spanje 
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blijkbaar gebruikelijk is, hier de eerste weken helemaal niets mee 
gedaan. Deze heel vervelende vertraging is inmiddels vaste prik. 
Inmiddels zijn 8 weken verstreken als we dit schrijven. Wij hopen dat u 
uw bestelling heeft ontvangen als u dit bericht leest. Zodra alles is 
uitgeleverd gaan wij een klacht bij Afinsa indienen. En die zal dan 
waarschijnlijk ook wel weer niet beantwoord worden. Een goede service 
is Afinsa vreemd. 
 
Interessante websites. 
Er is voor de Spanje verzamelaars weer een interessante website die u 
beslist eens moet bezoeken als u toch over het web surft:  
www.philatelicos.com  Op deze site staan veel rubrieken, o.a. met 
interessante artikelen en links en ook een agenda met nationale 
tentoonstellingen (maar nog niet voor 2004), de nieuw geplande uitgiftes 
van de correos (wel voor 2004) en nog veel meer aardige zaken. En 
vanzelfsprekend moet u de site van KSP niet vergeten te bezoeken (zie 
omslag). 
 
Rondzendverkeer via de heer Persoon 
Zoals de meesten van u weten wordt al vele jaren door de heer Persoon 
een rondzenddienst georganiseerd waarin steeds weer een keur van 
zegels wordt aangeboden die elders vaak niet verkrijgbaar is. Het 
aangeboden materiaal kunt u op uw gemak thuis bekijken en u bent tot 
niets verplicht. De prijzen zijn in een goede verhouding tot de kwaliteit en 
zeldzaamheid van de aangeboden zegels. Deelname aan het 
rondzendverkeer is gratis maar u moet natuurlijk wel de portokosten 
betalen voor doorzending naar het volgende lid op de lijst. U kunt zich 
rechtstreeks opgeven bij de heer Persoon (tel.nr. 070-362.7171) of via 
ons secretariaat. Van harte aanbevolen! 
 
 

VRAAGBAAK 
 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de redactie en 
leden van Iberia voorleggen waarop u zelf geen antwoord weet. 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 
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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 actieve 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 !! 
 
Op de Spaanse en Portugese zegels die in de vorige IBERIA waren 
afgebeeld is (weer) geen reactie gekomen. Evenmin ontvingen wij van 
enig lid een zegel voor identificatie of om voor te leggen aan de overige 
leden. Indien de participatie van de leden zo laag blijft staken wij 
binnenkort deze rubriek of wordt in het gunstigste geval de frequentie 
van deze rubriek verlaagd. Evenmin is er (ooit!) door iemand gereageerd 
op de oproep om eventuele artikelen of literatuur bij mij aan te melden 
inzake cinderellas of vignetten die hier regelmatig getoond worden. 
Blijkbaar is niemand in het bezit of geïnteresseerd in dit onderwerp. 
Omdat mijn vrije tijd ook schaars is, is uw medewerking een voorwaarde 
voor continuatie.  
 
Deze keer toon ik u wat zegels die eigenlijk voor zich spreken maar die 
ik verder niet kan thuisbrengen, behalve dan dat mij wel duidelijk is dat 
de TNT zegel in Spanje verkrijgbaar zijn voor verzending van post via 
het lokale postnetwerk. Deze zegels hebben geen waarde aanduiding, 
zijn wit met zwarte tekst en oranje TNT logo. Je komt deze zegels soms 
tegen in dubbeltjesboeken.  

 
De andere zegel heeft duidelijk een religieuze achtergrond en propageert 
de verspreiding van het geloof. Deze zegel is donkerblauw en heeft een 
opvallende tanding van 8 1/2 (!). Het stempel is helaas onleesbaar. Als 
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iemand iets kan melden over deze zegels zie ik zijn/haar reactie met 
belangstelling tegemoet. 
 
Van de heer John Dahl (oprichter/lid van onze Engelse zustervereniging 
PPS) ontvingen wij enige informatie over de zogenaamde “Esperanto”-
zegels van Portugal. Hieronder ziet u een tweetal albumbladen uit zijn 
Cinderellaverzameling  met  de  nodige  relevante  (Engelse)  informatie,  
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inclusief de zegels met de opdruk  “1.ª Feira de Lisboa Portaria N.° 2585” 
uit 1927. Uiteraard danken wij John Dahl bij deze voor zijn reactie. 
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Miguel Segui: Een 'oprechte' Spaanse 
vervalser 

 
door: Hans Vinkenborg 
 
De voortijdige dood van koning Alfonso XII eind November 1885, die op 
een 28-jarige leeftijd overleed aan tuberculose, liet Spanje zonder 
staatshoofd achter. Zijn 1e vrouw, Maria de las Mercedes de Orleans y 
Borbon was enige maanden na hun huwelijk overleden en de koningin 
Maria Cristina die geen mannelijke nakomelingen had gebaard was 
zwanger van de latere koning Alfonso XIII. En daarom werd zij tot het 
meerderjarig worden van hun zoon regentes van Spanje. De financiële 
en economische situatie is mede door deze onzekerheid in die jaren in 
Spanje heel instabiel.  

We zijn aan het eind van de 19e 
eeuw in Barcelona. Een niet 
onbemiddelde jonge Cubaan die 
geboren was in 1870 en die als 
oprecht bekend stond begon te 
handelen op de beurs in Barcelona 
en maakte in korte tijd fortuin. Hij 
frequenteerde de diverse culturele, 
sociale en intellectuele circuits van 
Barcelona. Zijn naam was Ramón 
Sendra. Maar als gevolg van de 
verslechterende economische 
omstandigheden en de speculanten 
op de beurs (waaronder Ramón 
zelf) die het vuurtje nog verder 
aanwakkerden, verloor hij bijna zijn 
gehele vermogen. Hij was 
gedwongen de beurs te verlaten en 
zijn kennissen stelden hem in de 
gelegenheid om zich professioneel 
te gaan bezighouden met zijn 
geliefde bezigheid: filatelie. 
 
 

Vel van 6 zegels 
Edifil nr. 13 uit ‘1852’         
 



 14

Zijn kontakten stelden hem in staat om voor de Casa de Cambios, een 
handelshuis, op commissiebasis te gaan handelen in partijen postzegels 
waarbij ook een postzegelwinkel werd geopend. Toen jaren later de 
eigenaar overleed was hij in de gelegenheid om de zaak over te nemen. 
Zijn zaak was in het hart van de stad. Hij wekte alom bewondering voor 
het feit dat hij zo'n zaak op die locatie wilde hebben want in die dagen 
stond de filatelie nog niet bekend als een florerende bedrijfstak. Het is 
begrijpelijk dat hij 's-middags niet open was bij gebrek aan klanten. 
Bovendien had hij de middagen nodig om zijn sociale en culturele 
kontakten te onderhouden en dat deed hij in de vele cafe's rondom de 
Ramblas waar zijn zaak vlakbij was gevestigd. Eén van die café's was 
cafe restaurant Lyon d'Or aan de Canaletas 8 bij de Plaza del Teatro en 
de straat Conde del Asalto. Omdat hij daar een bekende verschijning 
was gaven klanten hem bestellingen voor zegels op, met het verzoek die 
de volgende dag mee te nemen. Op die manier ontstond in café Lyon 
d'Or langzamerhand een soort handelarencircuit waar alle belangrijke 
personen uit de filatelie samenkwamen en 
die ook steeds vaker werd bezocht door 
voorname, vaak internationale 
verzamelaars. Dat moet een gezellig cafe 
geweest zijn. De dagelijkse 
'vergaderingen' werden 'voorgezeten' door 
Ramón Sendra maar een vaste bezoeker 
was ook de uitbater van café Lyon d'Or: 
Miguel Segui. De kroegbaas kwam van 
oorsprong uit Mallorca en raakte 
gefascineerd door de aantrekkingskracht 
die postzegels op verzamelaars hadden. 
Hier kwam hij voor het eerst in contact met 
de filatelie en hij vond het moeilijk te 
begrijpen dat vergevorderde filatelisten in 
staat waren om valse en echte zegels te 
onderscheiden en hij stelde hen voor om 
zegels na te maken die niet de van        Ed.nrs. 15 en 16, 'gestempeld', 
echt waren te onderscheiden.                breedgerande zegels 'uit 1852' 
 
En zo is een vervalser 'geboren' die bekend werd onder de naam Segui. 

       
Miguel Segui maakte van het begin af aan duidelijk dat zijn doelstelling 
om reproducties te maken niet was om fraude te plegen jegens de 
posterijen en dat het dus, naar zijn mening,  geen clandestiene 
handeling betrof. Om zich in te dekken vroeg hij eerst een legal opinion 
van een vooraanstaand Advocatenkantoor in Barcelona die bevestigde 
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dat het legaal was; dit document gedateerd 27 augustus 1899 is 
bewaard gebleven in de bibliotheek van de grote filatelist/publicist Pedro 
Monge. In overeenstemming daarmee begon hij spoedig daarna 
reproducties te verkopen van Spaanse zegels die al niet meer in roulatie 
waren. De distributie verliep via 13 verschillende zaken in Barcelona. 
Deze reproducties noemde hij 'facsímiles' om te benadrukken dat ze 
alleen maar op de echte leken en geen exacte kopie waren. Segui was 
de eerste Spaanse vervalser die voortdurend wees op zijn oprechte 
bedoelingen en dat hij slechts beoogde om de filatelisten een dienst te 
bewijzen door hen zegels te verkopen die ze anders wellicht niet kunnen 
betalen of hoe-dan-ook nergens kunnen kopen. Dit is overigens 
hetzelfde argument dat Fournier ook steeds hanteerde …...  
 
Facsímil of vervalsing: beiden zijn een kopie 
Een 'facsímil' wordt volgens het woordenboek gedefinieerd als een kopie 
die als reproductie  moet doorgaan, terwijl een vervalsing een kopie (of 
imitatie) is die voor 'echt' moet doorgaan. Het verschil zit dus in de 
bedoelingen als hij gemaakt wordt, maar niets daarvan is terug te vinden 
als zo'n zegel later in de handel terechtkomt. De producent benadrukt 
dus voortdurend dat hij niets doet in strijd met de wet en dat hij oprechte 
bedoelingen heeft waarbij niemand wordt benadeeld. Dat klinkt wel 
goed, maar het is niet waar, als de zegel later als 'echt' wordt 
doorverkocht waarbij filatelisten worden benadeeld. 
Een soortgelijke situatie deed zich enige jaren later overigens ook voor 
bij de rechtbank in Barcelona. Het ging om een vervalser van een 
poststuk die de stempel had 'bijgewerkt' waardoor het poststuk ineens 
veel meer waard werd en die dat vervolgens incasseerde via een veiling 

waar hij het als 'echt' 
verkocht. Voor de rechter 
argumenteerde hij dat het 
geen vervalsing was maar 
dat het ging om de 
reconstructie van een 
beschadigd historisch 
document. 
Zo lust ik er ook nog wel een 
paar, je moet maar durven!  
Tegenwoordig gaat het bij 
vervalsingen zelden nog om 
complete reproducties van  
 

6 willekeurige vervalsingen van Miguel Segui, resp. Ed. nrs. 4, 10, 
18, 33, 95; allen ongetand en ongebruikt. 
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zegels,  maar  om  'gedeeltelijke verbeteringen' of  reparaties, zoals het 
nagommen van zegels die geen gom meer hebben of het  bijwerken  van  
stempels scheurtjes. De vervalsers worden gestimuleerd door de hoge 
prijzen van die zegels na de behandeling. En ook zij verdedigen zich 
altijd met dezelfde stelling: Ik benadeel niemand, mijn klanten weten wat 
ik doe en betalen slechts de prijs voor de geleverde diensten. Maar als je 
hem dan vraagt om dit op de achterzijde met onuitwisbare inkt kenbaar 
te maken, dan geven ze 'niet thuis'.  
 
Dit zal ongetwijfeld veroorzaakt worden door het feit dat de zegel dan 
ineens niet meer die enorme opbrengsten kan realiseren bij latere 
doorverkoop  ….. 
 
 
Het werk van Miguel Segui 
Als ik in de literatuur en in mijn referentieverzameling met Spaanse 
vervalsingen kijk en vervolgens inventariseer welke vervalsingen met 
zekerheid aan Segui toegeschreven kunnen worden dan zijn dat er heel 
wat. Ik heb in de tabel een overzicht gegeven van alle Segui 
vervalsingen die mij nu bekend zijn. Voor het 'getrainde oog' zijn Segui 
vervalsingen niet zo moeilijk te herkennen. Laten we eerst eens naar de 
tabel kijken. 
 
Allereerst valt op dat het allemaal reproducties zijn van klassieke zegels 
en dat het series en zegels betreft van tussen 1850 en 1905. De eerste 
series zijn in compleetheid vervalst, van de latere series zijn vaak maar 
enkele exemplaren per serie geïdentificeerd. Van een aantal series  (o.a. 
van de koloniën) weten we zeker dat er maar 1 (of enkele) zegels uit een 
serie zijn vervalst. Dit is opmerkelijk, normaal gesproken zal een 
vervalser, als hij eenmaal de beeltenis van de zegel heeft gegraveerd, 
de hele serie reproduceren, tenzij hij zich alleen op de duurste uit een 
serie richt. Maar dit is niet het geval met de meeste latere Segui 
vervalsingen, er lijkt geen logica in te zitten. Nog minder logica zit in het 
feit dat enkele zegels zijn gedrukt in de 'verkeerde' kleur. Dit is 
opmerkelijk als we ons realiseren dat Segui deze zegels maakte jaren 
nadat de originele al uit de roulatie waren, dus de kleur was bekend. 
Waarom ga je dan zulke zegels in een andere kleur uitgeven? Opvallend 
is het wel. 
 
Van de meeste in de tabel genoemde zegels heb ik een exemplaar in 
mijn referentieverzameling. Als we de Segui vervalsingen bekijken, dan 
vallen een aantal gemeenschappelijke kenmerken op waaraan we deze 
vervalsingen vrij gemakkelijk kunnen herkennen, te weten: 
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• alle zegels zijn ongetand (behalve enkele hierna te noemen 
uitzonderingen); 

• alle zegels zijn ongebruikt (de enige uitzondering hierop vormen de 2 
afgebeelde zegels Edifil nrs 15 en 16 die ook gestempeld voorkomen, 
zie hierna); 

• alle zegels zijn gedrukt op heel dun glad papier waarin meer grove 
vezels lijken voor te komen dan in het originele papier, meestal is dit 
papier erg wit; 

• de druktechniek is lithografie, terwijl de originelen meestal gedrukt zijn 
in typografie (boekdruk); 

• het zegelbeeld lijkt op het oog net niet origineel, heeft een iets 
hardere kleur en als je een Segui zegel naast een origineel legt is de 
Segui zegel iets vager en grover getekend en komt hij hard, zakelijk 
en modern over. 

 
De complete vellen die ik ken zijn vrij klein en bestaan uit 6 zegels per 
vel, 2 horizontaal en 3 verticaal. Dit heeft tot gevolg dat rondom de 6 
zegels een brede velrand bestaat en veel van de Segui zegels zijn dan 
ook breedgerand of betreffen een 'hoekstuk' met een rand van wel 2 cm. 
Grotere vellen ken ik niet en dit wijkt in hoge mate af van de grote vellen 
waarop de FNMT te Madrid de originelen drukte.  
 
Naast de zegels in de tabel bestaan er nog een paar waarvan ik het 
bestaan weet uit een afbeelding van de reclamefolder die Segui 
gebruikte om zijn waar aan de man te brengen. Dit is getiteld: 
'Facsímiles de los 36 sellos más raros de España' ofwel 'kopieën van de 
36 zeldzaamste zegels van Spanje'. Uit die afbeelding blijkt dat hij ook 
nog een aantal 'barrados' zegels aanbood: Edifil nrs. 90, 112, 114 en 
152 (barrados = met 3 horizontale zwarte lijnen vernietigd). Ook hiervoor 
geldt dat er meer kunnen bestaan. 
 
Van de oudste series kan gezegd worden dat Segui o.a. de dure 19 
cuartos waarden bijna allemaal in zijn pakket had opgenomen. In de 
vakliteratuur worden nog een aantal bijzonderheden genoemd: 
• zegel Edifil nr. 41 is de enige met een watermerk; naar verluidt 

gebruikte Segui voor deze zegel originele zegels van de Spaanse 
Antillen (met watermerk) waarvan hij de waarde verwijderde en een 
nieuwe waarde in het lege vak drukte. Dit is heel bijzonder. 

• zegels Edifil nrs. 74 t/m 79 zijn ook getand bekend, hetzelfde geldt 
voor Edifil nr. 134 en 226, maar dit is blijkbaar wel een uitzondering; 

• de Carlistenzegel Edifil nr. 161 is, voor zover bekend, de enige zegel 
van Segui die de echtheidskenmerken van de graveur van de 
originele zegel heeft; alle andere zegels van Segui ontberen deze; 
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• zegel Edifil nr. 226 is alleen als postale vervalsing bekend, niet als 
filatelistische vervalsing; dit is blijkbaar de enige uitzondering op de 
regel. 

• de telegraaf zegels 5 t/m 29 hebben allen de beeltenis van koningin 
Isabella II, andere telegraaf zegels zijn niet bekend. 

 

Voorts is het opvallend dat Segui af en toe een paar series heeft 
'overgeslagen'. Maar het is zeker niet uitgesloten dat er nog meer zijn en 
dat deze hiaten t.z.t. alsnog worden opgevuld.  
 
Segui vervalsingen van Spanje: Segui vervalsingen v.d. Spaanse 

Kolonien: 
Edifil nummer: afwijkende kleur: Edifil nummer: afwijkende kleur: 
1 t/m 5  Spaanse Antillen: 
6 t/m 11 nr. 10 is rood 12  
12 t/m 16  14  
17 t/m 21  18  
22 en 23  21  
24 t/m 27  Cuba: 
32 t/m 34 en 32A + 
33A 

 15 en 16 nr. 15 is violet 

35 t/m 38  21  
41, 47, 49 en 50 nr. 41 met watermerk

nr. 50 is blauw 
22  

NE 1  23  
51 t/m 56  24  
57 t/m 62  39  
63 t/m 68  171, 172 en 173  
69 t/m 73 en 74 t/m 
79 

nr. 70 is zwart met 
roze 

Puerto Rico: 

80 t/m 85  135, 138 en 148  
86  Filipinas: 
87 t/m 92  24  
95  35  
97 t/m 101  41 en 42  
102 t/m 114  75  
118 t/m 129  Fernando Poo: 
carlisten 157 en 161 nr. 157 is zwart 1  
132, 134, 135, 137 en 
140 

nr. 132 is violet, nr. 
134 is groen en  
bestaat met en 
zonder tanden 

  

141 en 142    
144, 146, 150, 151 en 
152 

   

154 en 155    
162 t/m 171 nr. 168 is grijs   
183 t/m 187    
220, 226 en 228 nr. 220 is oranje   
257 t/m 266    

Telégrafos   
5 t/m 29    
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Tenslotte nog gemeld dat ik ook een aantal andere zegels/series/vellen 
heb waarvan ik vermoed dat het ook Segui vervalsingen zijn, maar die 
niet voldoen aan alle hiervoor genoemde kenmerken. Bijvoorbeeld 
omdat de zegels in een andere formatie op een velletje zitten. Voorlopig 
houd ik die zegels maar even bij de afdeling 'onbekende vervalsers'. De 
vraag is of we ooit een kompleet beeld van het werk van deze 
overijverige kroegbaas zullen krijgen.  
 
Hieronder een stukje uit “Het Tijdschrift voor Postzegelkunde” van 
november 1907. De inhoud spreekt voor zich. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bronnen: 
1) artikel uit Revista de Filatelia nr 391 van februari 2003, blz. 88-89; 
2) Las Falsificaciones del Sello Español, door Antonio Montseny Monné, 

Barcelona, 1966. 
3) Philatelic Forgers, Their Lives and Works, door Varro E. Tyler, Ohio, 

USA, 1991; 
4) referentieverzameling van Hans Vinkenborg (afbeeldingen). 
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Vreemde verschijning in Spaanse veiling 
 

In IBERIA nr. 58 van december 2001 
werd door Rinus Hagenaars een blok 
met 4 zegels ingezonden met de vraag 
waar hij deze uitgave moest plaatsen. 
Om uw geheugen weer wat op te frissen 
ziet u hiernaast weer een afbeelding van 
dit blok. 
Navraag bij o.a Ron Shelley ( Helaas 
overleden ) en Llach in Spanje leverde 
toen de opmerkingen op dat dit blok nep 
is en in de periode 1936 -1939 door een 
persoon in Frankrijk is geproduceerd 
met als doel zijn eigen zak te spekken. 
Regelmatig duiken deze blokken op en 
soms worden ze als zeldzaam 
burgeroorlogblok aangeboden voor een 

behoorlijke prijs. Dit blok komt bij mijn weten in geen enkele catalogus 
van de Spaanse burgeroorlog voor, ook niet als fantasie uitgave. 
 
Tot mijn verbazing kwam ik in de veilingcatalogus van Galeria Expo te 
Valencia, welke veiling op 8 januari 2004 heeft plaatsgevonden het 
bewuste blok tegen waarop overdrukken zijn geplaatst. Zie afbeelding 
hiernaast. 
 
Ik schrijf dit artikeltje op 22 dec. 
2003 zodat ik nog niet weet of dit 
blok is verkocht. 
In de omschrijving wordt netjes 
vermeld dat dit blok niet 
gecatalogiseerd is. Ja dank je de 
koekoek als het maagdelijke blok al 
in geen catalogus voorkomt dan dit 
fantasiestukje zeker niet. De 
inzetprijs van dit blok is € 35,00. 
Collegae ik zou zeggen: haal uw 
waardeloze blokken te voorschijn , 
maak een leuk handstempeltje met 
een pakkende tekst en een jaartal 
tussen 1936 en 1939 en stempelen 
maar. Wel in Spanje laten veilen 
hoor. Ik weet van niets!? 
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PS  Na het aanzetten tot het vervaardigen van vreemde uitgiften zal ik 
wel geroyeerd worden als lid.   

         Nico Beek 
 
Bestuur KSP : Wij hebben Nico (nog) niet als lid geroyeerd, aangezien 
hij een zeer gewaardeerd en actief lid van onze vereniging is. Maar wij 
moesten hem wel voor een korte periode (in december 2003) als lid 
schorsen om hem te laten merken dat bepaalde opmerkingen niet 
kunnen worden gemaakt. 
 
 
 

"Buenos Días !" Of toch "Bom dia !" 
 
Op 22 november 2003 hield onze vereniging de traditionele Spaanse 
dag, maar had dit keer toch een Portugees tintje. 
Niet alleen dat er port werd geschonken in plaats van Sherry, werd een 
nieuw verenigingsboek "De reliëfzegels van Portugal" ten doop 
gehouden; geschreven door Frits van Beekum en Jan van Gerwen. 
Tevens heeft ons bijzonder lid Armando Vieira zijn medewerking 
verleend, zodat het boek zijn huidige inhoud kon krijgen. 

Jan van Gerwen werd tijdens de 
presentatie van het boek benoemd 
tot Lid van Verdienste. Niet alleen 
voor de velen artikelen die hij 
inmiddels voor IBERIA heeft 
geschreven, maar ook omdat hij zich 
van begin af aan heeft ingezet voor 
onze vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan van Gerwen 
 
Later op de dag gaf Dio Glaudemans 
een uitvoerige en zeer interessante 
lezing over (o.a.) Spaans Marokko.                                         Dio Glaudemans 
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Overzicht van de zaal in Utrecht 
 
 

D. Carlos - Mouchon-type (deel 2) 
Is plaatreconstructie mogelijk ? 

 
Men realiseerde al spoedig dat er een probleem was ontstaan, omdat er  
vellen van zowel 150 stuks als (loket)vellen van 28 stuks bestaan. Hoe 
kan men nu een los zegel lokaliseren, zodat men weet in welke positie 
de zegel heeft gestaan in het (loket)vel. Een antwoord is (o.a.) om de 
afmetingen van de drukvellen te onderzoeken. Het is waarschijnlijk dat 
op een drukvel meer dan één loketvel van 28 zegels zijn gedrukt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 10 
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De  perforatie van de zegels kunnen hierbij behulpzaam zijn. Indien er 
meer dan 5 zegels horizontaal naast elkaar staan (figuur 10),  dan 
komen deze zegels uit een vel van 150 stuks. Ik zal eerst met Portugal 
beginnen en daarna met de koloniale zegels.  
 
De vellen van 150 stuks zijn “eenvoudiger” te behandelen dan de 
(loket)vellen van 28 stuks, aangezien bij de loketvellen meer 
(perforatie)mogelijkheden aanwezig zijn.  
Als men naar de perforaties van de (druk)vellen kijk, kan ik thans een 
beslissing nemen, hoeveel loketvellen de gehele drukvel bevatten. Men 
kan het één en ander bekijken door de kamperforatie en hoe deze op 
welke wijze zijn geperforeerd (per kam of dat enkele vellen boven elkaar 
zijn geperforeerd). 
Als twee vellen met de zelfde kam zijn geperforeerd, dan ontstaat er een 
onvolkomenheid in het zelfde (loket)vel. Thans kan ik bepalen welk  
(loket)vel  (positie) is geperforeerd. Kijkend naar de zelfde perforatie, kan 
ik zien van welk vel deze afkomstig is. De perforatie, beginnend aan de 
bovenkant, kan worden bepaald aan de bovenste verticale  perforatie 
”lijn”. Hieronder beschrijf ik een korte handelswijze van de 
perforatiemethode, die in de Casa da Moeda heeft plaatsgevonden. 
Ik laat wel alle machines weg die buiten de Casa da Moeda zijn gebruikt, 
maar naar mijn weten zijn alle Mouchon-type getand in de Casa da 
Moeda. Men kan niet uiteraard niet iets platen aan de hand van de 
originele plaat. 
 
De perforatie van de Portugese zegels 
Tot 1866 waren de zegels van Portugal ongetand en waren de zegels 
gedrukt in vellen van 24 stuks. In februari 1867 werd een zogenaamde 
Harrow-machine (een raamperforatie-machine) aangeschaft welke de 
zegels van de “kromme band” ging perforeren. Deze Harrow-machine 
perforeerde de zegels in vellen van 28 stuks, in één keer. De “rechthoek” 
perforatie was zo ingericht dat deze in één keer het vel van 28 zegels 
kon perforeren (4 rijen verticaal bij 7 rijen horizontaal c.q. 7 rijen verticaal 
bij 4 rijen horizontaal) .    
In 1866 een werd al een “toepassing” gemaakt van de vellen van 28 
stuks,maar deze werden alleen gebruikt voor de ongetande exemplaren, 
waardoor ze men alleen ongetand geknipt werden verspreid. (C.E. 19 - 
26 dom. Luís I “Kromme Band”). 
De machine “Harrow” (raamperforatie) produceerde een rechthoek van 
28 rechthoekjes, zijnde 61 gaten boven en 120 aan de zijkant. Dit 
resulteerde van elk zegel die 16 gaten boven en 18 gaten aan de zijkant 
(12 ½) heeft.  
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In 1875 werd een tweede Harrow-machine aangeschaft: de 13 ½ 
perforatie machine, die elk zegel met 17 gaten boven en 19 gaten 
verticaal perforeerde (13 ½).  
Deze 12 ½ en 13 ½ “Harrow”-machines waren de werkpaarden van de 
Portugal en de koloniën zegels, op enkele reparaties na. Als de 
machines hun werk hebben gedaan, moeten zij een enorme hoeveelheid 
vellen van 28 stuks hebben vervaardigd.  
In februari 1886 kwam er een 11 ½ perforatiemachine en werd geleverd 
door Joseph Fenn van Londen.  
De perforatieoppervlakte van de machine was groot genoeg om een vel 
van 150 zegels te perforeren in van 10 rijen (horizontaal) bij 15 
kolommen (verticaal).  
De kam was groot genoeg om 15 zegels (verticaal) te overspannen. Men 
ziet dat de perforaties (de perforatiekam) van rechts (verticaal) naar links 
gaat. Dit kan duidelijk worden gemaakt in figuur 11 & 12.  

   Figuur 11 
   
Figuur 11 laat een blok van 
10 zegels zien, waar de 
horizontale perforaties 
rechts wordt verlengd.  
Figuur 12 vertoond een blok 
dat vermoedelijk in een 
stapel van vellen is beland, 
dat nog geperforeerd  
moest worden.  
 
Wordt vervolgd ! 
                        Dave Davies 
 
                              Figuur 12 



 
“Segui”-vervalsingen , pagina 13 t/m 19 
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