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Van het secretariaat 
 
Op zaterdag 11 september 2004 zal een bijeenkomst plaatsvinden in 
het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht. 
 
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.  
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.  
Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar - tegen betaling - aanwezig.  
 
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. 
 
 
 



 2

Volgende bijeenkomsten 
 
De volgende bijeenkomst wordt gehouden op : 
  
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! 
 
 
KSP vergaderdata 
In 2004 worden door KSP nog 2 bijeenkomsten georganiseerd, te weten 
op 11 september en 20 november 2004. Alle bijeenkomsten zijn op za-
terdag in het Bondsgebouw te Utrecht. Noteer deze data in uw agenda !  
De laatste bijeenkomst staat in het teken van Portugal. 
 
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 Rijswijck-
laan 191 te Antwerpen. Er zijn twee grote hallen vol met standhouders 
uit vele landen en het is de grootste beurs van België. Goed te combine-
ren met een dagje Antwerpen ! Informatie: www.nipa.be 
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1 t/m 10 oktober 2004 
In het 'Museo de la Ciencia' van Valladolid in Spanje wordt de jaarlijkse 
tentoonstelling en beurs EXFILNA 2004 gehouden met nationale en 
internationale bijdragen en Spaanse handelaren. De tentoonstelling staat 
in het teken van de herdenking van het overlijden van Columbus, 500 
jaar geleden.  
 
22 t/m 30 oktober 2004 
In Estremoz (Portugal) wordt weer de jaarlijkse, nu VII, tentoonstelling 
PHILAIBÉRIA 2004 gehouden die gezamenlijk georganiseerd wordt 
door Spanje en Portugal met medewerking van Brazilië. De 
tentoonstelling staat in het teken van het 50-jarige bestaan van de 
Portugese Filatelistische Bond (FPF) en heeft o.a. minimaal 600 kaders 
en een wedstrijd in alle klassen waaronder fiscaalzegels en modern. 
Verdere informatie is verkrijgbaar bij: fpf-portugal@mail.telepac.pt  of 
via Frits van Beekum. 
 
Medio december 2004 
Ieder jaar in december wordt weer de jaarlijkse grote postzegelbeurs in 
Madrid gehouden, de feria y exposicion filatelica 'FILATELIA 2004'. Deze 
beurs is zeer de moeite waard en gemakkelijk bereikbaar per metro/-
openbaar vervoer. Het Palacio de Exposiciones y Congresos is te vinden 
in de Paseo de la Castellana tegenover het voetbalstadion Bernabeu. 
Goed te combineren met een bezoek aan de musea van de Spaanse 
Correos resp. de FNMT en met de zondagse postzegelmarkt op de 
Plaza Major. 
 
28 t/m 30 januari 2005 
Voor de 17e maal wordt weer de jaarlijkse FILATELIEBEURS gehouden, 
in de Panda Hallen in Loosdrecht. Er zijn 90 stands met handelaren, 40 
kaders van 25 gespecialiseerde verenigingen met stands. Het grootste 
postzegelevenement van Nederland met vorig jaar 6.000 bezoekers. 
Gratis toegang. Open op 28/1 van 13.00-18.00 uur, op 29/1 van 10.00-
17.00 uur en op 30/1 van 10.00-16.30 uur. Verdere informatie op  
www.filateliebeurs.com 
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Diverse berichten 
 
Annonces in IBERIA en op de KSP website 
Ook zonder formulier kunt u uw annonces opgeven voor de rubriek 
Vraag en Aanbod. Geef uw berichten svp door aan Frits van Beekum of 
Hans Vinkenborg, het kost u niets. Ook gratis is onze nieuwe service dat 
uw annonce kan worden opgenomen op de KSP website, maar alleen op 
uw uitdrukkelijke verzoek, dus als u er geen bezwaar tegen heeft. Er 
staan inmiddels al enkele annonces op de website. Wilt u ook worden 
opgenomen, geef dit dan door aan Frits of Hans en het wordt in orde 
gebracht. Op die manier komt uw annonce gratis wereldwijd onder ieders 
aandacht ! Zie:   http://web.inter.nl.net/users/ksp/ 
 
De eigen publicaties van KSP 
Zoals gebruikelijk liggen bij iedere bijeenkomst de eigen publicaties van 
KSP ter inzage en deze kunt u, voorzover ze nog in voorraad zijn, ter 
plaatse kopen. Op de achterflap van deze IBERIA staat een overzicht 
van de beschikbare uitgaven. Daaronder is begrepen onze 'ster' uitgave 
'Echtheidskenmerken van de Postzegels van Spanje 1850-1900' en '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. Alle boeken zijn ook per post leverbaar, dus als u 
niet op de bijeenkomst kunt komen kunt u contact met ons opnemen. 
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD) 
In IBERIA nr. 66 van februari jl. vond u een overzicht van de 
voorwaarden en de kosten die van toepassing zijn op keuringen van 
zegels etc via de BKD. Graag verwijzen wij u naar dit nummer voor meer 
informatie over dit speciale arrangement tussen KSP en de BKD. 
Aanvraagformulieren zijn te downloaden van de website : 
www.nbfv.nl/bkd.htm waarop tevens meer informatie vermeld staat. 
Ook bij Frits van Beekum of Hans Vinkenborg zijn aanvraagformulieren 
verkrijgbaar. Aanbevolen ! 
 
Zomerveiling 2004 
Ook dit jaar is er weer door Hans Vinkenborg een KSP Zomerveiling 
georganiseerd. Het aantal biedingen (14) en de omzet (1.700 euro) was 
dit jaar iets lager dan de voorgaande jaren, maar het was zeker een 
succes en het heeft een positieve bijdrage aan de verenigingskas 
gebracht. Tegenvallend was vooral het aantal bieders op Portugese 
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kavels, Spanje was ongeveer gelijk als voorheen; dit beeld is niet anders 
dan dat van de reguliere kwartaalveilingen. Maar alle bieders en kopers 
worden hoe-dan-ook bedankt voor hun medewerking !   
 
De Benefietveiling van 2005: kavels gevraagd ! 
In de vorige IBERIA las u dat KSP eens in de 5 jaar een Benefietveiling 
zal houden. De eerstvolgende Benefietveiling zal medio 2005 
plaatsvinden en reeds nu kunt u kavels inleveren voor deze veiling. De 
opbrengst komt ten goede aan de verenigingskas en die is weer 
voorbestemd om speciale projecten te financieren, zoals de uitgave van 
eigen publicaties.  
Alles is welkom, wij hebben reeds een aantal aardige dingen ontvangen 
en u kunt alles wat u kwijt wilt afgeven aan Frits van Beekum of Hans 
Vinkenborg; dit mogen zegels zijn, maar ook boeken, oude catalogi die 
nog goed zijn, brieven of wat dan ook van ons verzamelgebied in de 
ruimste zin des woords. Uw gulle gaven worden zeer op prijs gesteld !!! 
 
Espana 2004 in Valencia 

           Het tentoonstellingsgebouw in Valencia (foto: Hans Vinkenborg) 
 
In mei j.l. werd in Valencia de grote wereldtentoonstelling gehouden en 2 
van onze leden (Edze van den Berg en Hans Vinkenborg) zijn er naar 
toe geweest. De imposante tentoonstellingsgebouwen (zie foto) waren 
gevuld met de mooiste collecties waarbij die van Prins Rainier van 
Monaco en Koningin Elisabeth van Engeland niet ontbraken. Onder 
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zwaarbewapende beveiliging werden in ongeveer 2.600 kaders de 
fraaiste zegels getoond en het was dan ook een week een feest om hier 
- gratis - te mogen rondkijken. Een nadeel was dat de kaders relatief 
laag stonden opgesteld waardoor je regelmatig op de knieën moest 
terwijl de belichting niet overal optimaal was en een logische volgorde 
van de kaders leek te ontbreken. Maar dit deed niets af aan de hoge 
kwaliteit van het getoonde materiaal waaraan je je vingers kon aflikken. 
In de buitenlucht waren ca. 100 stands met handelaren en 
postinstellingen die achteraf klaagden over het gebrek aan kopers, want 
druk was het niet op de tentoonstelling en bij de handelaren, afgezien 
van de gebruikelijke schoolklassen met kinderen. Grote afwezige was 
Afinsa, om voor ons onverklaarbare redenen. Wat ons betreft was de 
tentoonstelling een groot succes en we hebben het kunnen combineren 
met een excursie naar de sinaasappelplantages en de rijstvelden ten 
zuiden van Valencia die minstens zo indrukwekkend waren. 
 
De gespecialiseerde catalogus van Spanje 
Eens in de 4 jaar wordt door Afinsa de gespecialiseerde catalogus uit-
gegeven, de 'Unificado' met het harde kaft. Inmiddels is het eerste deel 
van de nieuwe serie catalogi 2005 aangekondigd en deze zal waar-
schijnlijk op korte termijn beschikbaar komen. Maar daarbij werd wel 
gemeld dat deze keer voor het eerst de catalogus uit 5 delen zal be-
staan. Nu zou dat op zich geen bezwaar zijn, als er niet bij gezegd werd 
dat dit 1e deel verkrijgbaar wordt voor 70 euro. Dit betekent dus dat in 
plaats van 4 delen nu 5 delen van 70 euro zullen verschijnen. Bij mij 
thuis noemen ze dat gewoon een prijsverhoging van 25%. We moeten 
nog maar afwachten wat we daarvoor terugkrijgen. 
 
 

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 
Frits van Beekum (Portugal) of Hans Vinkenborg (Spanje). Uw kennis 
is nodig !! Nog te weinig leden maken gebruik van deze service; wij 
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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 !! 
 
Dit keer slechts één item voor de vraagbaak.  Het gaat om een zegel met   

de tekst “Recuerdo histórico la 
nao Santa Maria” (Historische 
herinnering aan het schip 
Santa Maria). De zegel is 
zwart op wat bruinachtig 
papier en heeft een lijntanding 
van 11 ½. De tekst verklaart 
uiteraard al het één en ander 
maar wanneer en waarvoor de 
zegel is uitgegeven, vernemen 
wij graag van u. 
Uw reactie(s) zien wij dan ook 
graag tegemoet ! 

 
 
 

VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 
OVER 2002 EN 2003 

 
Met veel vertraging zijn door mij de jaarrekeningen van K.S.P. over de 
boekjaren 2002 en 2003 opgemaakt. De stukken bestaan uit een Balans, 
een Resultatenrekening en een Toelichting. Voor een goede 
vergelijkbaarheid worden ook nog de cijfers over 2001 vermeld die 
eerder aan u werden gepresenteerd, maar nu omgerekend in euros. 
Deze jaarrekeningen bevatten o.m. de resultaten van de veilingen en dat 
is ook de bron van de ernstige vertraging. In 2002 werden de veilingen 
door Wietze Hoogeveen (1x), Frits van Beekum (1x) en door Peter 
Moorer (2x) georganiseerd, naast de Zomerveiling 2002 door mijzelve. In 
2003 was dit Peter Moorer (3x) en ikzelf (1x) naast de Zomerveiling 
2003. Door ziekte van de veilingmeester en de frequente overdracht en 
het feit dat Peter Moorer zich nog in zijn nieuwe rol moest vinden is de 
administratie achterop geraakt. Inmiddels is alles weer bij.  
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Een foutieve catalogusvermelding:  
Edifil nr. 497 en 497A 

 
door: Hans Vinkenborg 
 

 
Dat ook catalogi af en toe een fout 
maken blijkt wel uit het volgende 
verhaal. De serie waar het in dit 
stukje over gaat is uitgegeven in 
1930 en toont koning Alfonso XIII 
(type Vaquer) in zijn laatste 
regeringsjaren. Als u in uw 
verzameling en in de catalogus kijkt 
naar de blauwe zegel van 40 
céntimos met Edifil nummer 497, 
dan ziet u dat er 2 varianten zijn. Dit 
betreft niet een kleurverschil of 
tandingsvariëteit maar daadwerkelijk 
2 verschillende typenummers 4 in 
het getal 40 van de 
waardeaanduiding, namelijk een 4 

met een scherpe linkerneus en een 4 met een stompe linkerneus. 
 
Alle catalogi zijn het erover eens dat deze 2 variëteiten bestaan, maar de 
discussie gaat erover welke van de 2 het 'hoofdnummer' is (type I) en 
welke het 'bijnummer' (type II). En daarbij is Edifil recentelijk de fout in 
gegaan. In het tijdschrift Revista de Filatelia (dat net als de Edifil 
uitgeverij ook eigendom is van Afinsa) van maart jl is dan ook een 
correctie geplaatst en wordt het misverstand verklaard. 
 
 
 
 
 
  4 met scherpe neus   4 met stompe neus 
 
Het blijkt dat door de jaren heen allerlei catalogi de beide typenummers 
door elkaar hebben gehaald: Galvez, Tarre, Lama, Scott, Michel, Yvert 
en Anfil kwamen steeds weer met een andere volgorde. Daarom is nu 
voor eens en voor altijd uitgezocht welk type eerst is verschenen: 
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• de zegel met de scherpe neus heeft als rugnummer A.725.001 tot en 
met A.755.001, is uitgegeven in vellen van 200 zegels en heeft een 
oplage van 6 miljoen zegels; 

• de zegel met de stompe neus heeft als rugnummer A.755.001 tot en 
met A.840.000, is uitgegeven in vellen van 100 zegels en heeft een 
oplage van 8,5 miljoen zegels. 

 
Uit de lagere rugnummers blijkt dat de zegel met de scherpe neus eerder 
is uitgegeven en bovendien dat de oplage iets minder was dan de zegel 
met de stompe neus zodat hij voor een iets hogere prijs staat genoteerd. 
En omdat de scherpe neus er het eerst was, is dit 'type I' en de zegel 
met de stompe neus 'type II'. Deze regel is door de jaren heen bij elke 
zegel zo toegepast als er 2 of meer variëteiten bestaan.  
Samengevat is de situatie dus als volgt: 
 
• Edifil nummer 497 = type I = scherpe neus, en 
• Edifil nummer 497A = type II = stompe neus. 
 
En als u dan in de Edifil catalogus kijkt zult u zien dat de laatste versie, 
uitgave 2004 met het slappe kaft deze zegel correct benoemd en de 
correcte afbeelding toont. Maar kijken we in de Edifil gespecialiseerde 
catalogus uit 2002 met het harde kaft dan zien we dat die niet klopt. De 
fout zit in de afbeeldingen, die zijn omgedraaid. Als u dus zo'n Edifil 2002 
harde kaft catalogus heeft moet u bij de afbeeldingen de I en de II 
omdraaien. En dan klopt alles weer. 
 
 
 

Don Carlos - Mouchon-type (deel 3) 
Is plaatreconstructie mogelijk ? 

 
 
Het interessante inzake deze fout (zie afbeelding 12 in deel 66 van 
IBERIA) is dat het duidelijk de vormgeving van het bovenste gedeelte 
van het perforatiekam toont en dat het van links naar rechts bewoog. De 
verticale perforatiekam (nu leunend) vertoont dat er een extra 
perforatiegat was op het bovenste gedeelte van de kam. Ik heb enkele 
blokken die dit aantonen dat deze perforatiegat ook aan de onderkant 
van de kam aanwezig was. Ik neem natuurlijk aan dat indien de vellen 
andersom werden geperforeerd (van rechts naar links) in  essentie niet 
veranderde.  
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HET (DRUK)VELFORMAAT VOOR DE MOUCHON-ZEGELS.  
 
In het beschrijven van de 11½ perforatiemachine en de drukvellen van 
150 clichés zal de lezer zich verwonderen waarom naast de vertrouwde 
drukvellen van 28 clichés ook drukvellen met 150 clichés werden 
gemaakt c.q. beschreven. Voor de koloniën en de provincies kan men 
enkel drukvellen van 28 clichés vinden. Het boek van Oliveira Marques 
“Histórica Do Selos Postales Portugués” geeft het antwoord. 
Hij vermeldt dat ondanks het formaat van het drukvel van 150 clichés dat 
het drukvel van “150” ook vellen van 28 stuks kon vervaardigen zodat ze 
geperforeerd konden worden door de perforatiemachine 11 ½. Het 
schijnt dat men in die tijd toch een voorkeur gaf aan het “28 clichés 
formaat”. Ik veronderstel dat de perforatiemachine 11 ½ ook de nodige 
onderhoud nodig had, zodat ook de andere perforatiemachines 12 ½ en 
13 ½  konden worden gebruikt. Dit is voor mij de reden dat de 500 Reis 
(Continente) zegel wordt gevonden met de 12 ½ tanding, uitgegeven in 
juli 1896 en niet met de andere zegels in november 1895. Was is 11 ½ 
perforatiemachine op dat moment niet bezig? Een verdere mogelijkheid 
is, vooral bekeken naar de koloniale zegels, dat na de eerste drukgang 
ook een extra drukgang nodig hadden voor de waarden en voor de naam 
van de kololie of de provincie. In de gehele planning moest voor elke 
kolonie of provincie de zegel van 25 Reis rood zijn met de waarde in 
zwart en de bijbehorende naam. De Casa da Moeda moet een enorme 
voorraad aan drukplaten hebben gehad van de 28 stuks met de namen 
van de koloniën/provincies en waarden. Men spaarde veel geld en tijd uit 
als men alleen een drukplaat van 28 stuks hoefde te vervaardigen.  
Natuurlijk kon men met deze drukplaten van 28 stuks een drukvel 
fabriceren met 4 drukplaten van 28 stuks. 
We moeten nu bedenken hoe de compositie van 4 drukplaten  van 28 
stuks in een grote drukplaat van “150” stuks gaat. De grote drukplaat 
bevat 150 clichés van 10 zegels horizontaal en 15 verticaal.  Om 4 
drukplaten van 28 stuks daarin te passen moest de vijfde en de tiende rij 
verdwijnen. De drukvel zag er nu vreemd uit, omdat er een “wit kruis” in 
het midden van het drukvel ontstond (figuur 13). Als men het drukvel in 
vieren sneed door het “witte kruis”, had men vier gelijken vellen, die nu 
ook in de 12 ½ en 13 ½ perforatiemachine konden. Als men het drukvel 
nog niet had gesneden, had men een drukvel van 112 zegels (4 X 28) en 
kon geperforeerd worden in de 11 ½ perforatiemachine en daarna 
worden gesneden door het “witte kruis”. 
Het bewijs hiervan kan men zien aan de vele vellen van 28 stuks van de 
25 Reis zegel (figuur 14). Dit vel is geperforeerd vanaf de linkerzijde. 
Aan de bovenkant ziet men de extra perforatiegaten.  
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(Figuur 13, compleet drukvel van 112 stuks) 
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                              Figuur 14, 25 Reis 11 ½ uit drukvel van 112 stuks 
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Ik heb dit vel (pane) B genoemd, aangezien de perforatie al volledig aan 
de linkerzijde aanwezig is. De perforatie aan de rechterzijde completeert 
de verticale perforatie in de negende rij. De perforatie aan de onderzijde 
sluit aan op het vel (pane) D. Sr. Marques vermeldt dat van de 25 Reis 
zegels maar liefst 58.150.000 werden vervaardigd, gedrukt een 355.000 
drukvellen van 150 stuks en 175.000 vellen van 28 stuks (of 43.750 
drukvellen van 112 stuks). 
U zult nu wel denken dat onze taak er nu opzit. Tenslotte heb je “slechts” 
een compleet drukvel nodig van 150 stuks of een vel van 28 stuks met 
de velrand. Een vel van 28 stuks met de randvellen zijn absoluut nodig 
om te kunnen te bepalen of wij hier te maken hebben met vel (pane) A, 
B, C of D. Omdat de 4 platen om de zoveel tijd schoon moest worden 
gehaald werden ze uit het frame gehaald en in een willekeurige volgorde 
teruggezet in het frame. Om dit probleem verder te kunnen schikken, 
hebben wij toch meer informatie nodig. Als we naar de koloniale zegels 
kijken, blijkt dat er nog andere drukformaten bestaan dan alleen het “28 
cliché formaat”. Wij mogen daarom ook niet suggereren dat deze andere 
formaten niet voor Portugal zijn gebruikt. 
 
Wordt vervolgd ! 
                    Dave Davies 
 
 
 

Kennis maakt macht in de filatelie: 
specialiseren loont 

 
uit: Madrid Filatelico, M. Galvez, Madrid, September 2002. 
door: Danilo A. Mueses 
vertaling: Hans Vinkenborg 
 
 
Veel mensen lezen regelmatig berichten over vondsten van postzegels 
die een fortuin waard zijn en denken dat er tussen de zegels die ze zelf 
hebben misschien ook nog wel een onverwacht dure zegel te vinden is. 
De kans is niet uitgesloten, maar in dit korte artikel wil ik aangeven dat 
dit eigenlijk alleen voorkomt bij mensen met voldoende kennis van zaken 
die in staat zijn om een zeldzame zegel te herkennen. Als je de dure 
ontdekkingen van de afgelopen 50 jaar eens goed bekijkt, dan gaat het 
in alle gevallen om variëteiten en (plaat-)fouten. De kans dat je uit 
onverwachte bron plotseling een missionariszegel uit Hawaï of een 
blauwe Mauritius vindt is praktisch nul. Dus de kans dat je een 
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ontdekking doet in een album dat je zomaar ergens koopt is eigenlijk 
beperkt tot het vinden van subtiele afwijkingen t.o.v. de normale zegel. 
Laat mij enkele voorbeelden geven die zich recent hebben voorgedaan. 
   
Een mevrouw en haar dochter gingen op een dag naar de 
postzegelwinkel van A.B. Bartels, een beroemde filatelist uit de USA, en 
zij presenteerden hem een dure brief met de vraag hoeveel die waard 
was. De expert bekeek de brief kort en zei: 'voor mij is hij 10 dollar 
waard'. 
De dame accepteerde het bod. Enige tijd later verkocht Bartels de brief 
voor enige duizenden dollars. Toen de dame later van de transactie 
hoorde beschuldigde zij er Bartels van dat hij met succes misbruik 
gemaakt had van haar onwetendheid. De zaak werd aan de rechter 
voorgelegd en daar vertelde Bartels dat hij gezegd had dat de brief  'voor 
hem' 10 dollar waard was, terwijl de dame betoogde dat hij simpelweg 
gezegd zou hebben dat de brief 10 dollar waard was. De dochter werd 
als getuige naar voren geschoven en getuigde dat Bartels niet 'voor hem' 
had gezegd. De rechter wees de claim toe. De clou van dit verhaal is dat 
als de dame voldoende kennis van zaken gehad zou hebben niemand 
misbruik van haar had kunnen maken en zij niet helemaal naar de 
rechtbank zou hebben hoeven te gaan om haar gelijk te halen. 
 
Laten we ook eens kijken naar een voorbeeld dat minder goed afliep 
voor de verzamelaars. Postzegelhandelaar Herman Herst, voor inkopen 
op reis in het oosten van de Verenigde Staten, ging een kleine winkel in 
waar men souvenirs aan toeristen verkocht, inclusief oude troep 
waaronder postzegels. Herst vroeg de winkelier of hij postzegels van de 
USA had en deze toonde hem een album met enkele exemplaren van de 
oudste emissies van de USA en Herst kocht er een paar. Toen hij 's-
avonds in zijn hotel terug kwam bekeek hij de zegels eens goed en toen 
ontdekte hij dat één van de zegels een heel dure variëteit was waarvan 
het middenstuk op z'n kop gedrukt was en waarvan de catalogus 
vermelde dat deze minstens 4.500 dollar waard was. Herst had er maar 
drie dollar voor betaald en dit 'voordeeltje' was niet het gevolg van zijn 
deskundigheid, maar eerder van de onwetendheid van de winkelier. 
Toen Herst de zegel 'vond' was de zegel al zo'n 100 jaar oud en 
vertoonde op de achterzijde vele plakkerresten waaruit bleek dat 
blijkbaar geen enkele verzamelaar tot dat moment had onderkend dat hij 
te maken had met een dure zegel. Zij waren dus allen 'benadeeld' door 
hun gebrek aan kennis.  
 
Recent kocht de handelaar John Murray uit Houston, USA, een 
verzameling postzegels voor 1.000 dollar met de gedachte om die met 
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een kleine winst door te verkopen. Toen dit niet lukte besloot hij ze 
individueel te verkopen en zodoende kreeg hij de zegels een voor een in 
handen. Plotseling had hij een zegel in zijn handen die bekend was als 
zegel nr. 5 van de USA met een waarde 'gebruikt' van 30.000 dollar. Hij 
liet hem keuren bij de APS en ontving een certificaat van echtheid. Zij 
vertelden hem nog dat dit al het tweede exemplaar was dat recent 
ontdekt was, de andere kwam uit een partijtje dat op een beurs voor 15 
dollar gekocht was. 
 
Zoals we zien bestaan er nog wel mogelijkheden tot zeldzame 
ontdekkingen, maar alleen bij diegenen die een wakend oog hebben en 
een diepgaande kennis van wat zeldzaam en waardevol is. Het hoeft niet 
perse een vondst van duizenden dollars te zijn. Recent werd een partijtje 
geveild van zegels van de Dominicaanse Republiek en daarin zat een 
variëteit die meer dan 500 dollar waard was en die tot dusverre 
onontdekt was gebleven. Anders was hij wel uit de partij gehaald en 
apart verkocht of was de partij geveild tegen een veel hogere inzet. Een 
beetje geluk moet je af en toe dus ook hebben. Wij leren van dit verhaal 
dat specialiseren zich loont. 
 
 
 

EEN DURE BRIEF UIT PUERTO RICO:  
EEN BEZOEK AAN ANTONIO M. TORRES IN 

LONDON 
 
door: Hans Vinkenborg 
 
Van de bekende internationale postzegel veilinghuizen staan er een 
aantal bekend om de hoge prijzen die ze vragen als inzetprijs voor vaak 
heel zeldzame stukken. Eén van die veilinghuizen is die van Antonio M. 
Torres in Londen die regelmatig veilingen organiseert van zeldzame 
zegels en brieven waaronder regelmatig van Spanje, Portugal en 
koloniën. Zo ook afgelopen 27 februari toen een veiling afliep met een 
selectie van zeldzame en dure stukken van allerlei landen, waaronder 
een groot aantal stukken van Puerto Rico. Omdat dit o.a. mijn 
verzamelgebied is heb ik gekeken of er nog interessante stukken voor 
mij bij waren en ik heb inderdaad op 2 stukken geboden waarvan ik er 1 
kreeg toegeslagen. Dit betrof een brief die prima in mijn verzameling 
past en die duur was a.g.v. de bijzondere route die hij gevolgd had om 
bezorgd te kunnen worden. Maar dit is niet de dure brief waar ik het hier 
over wil hebben. 
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Omdat ik toch in maart in London moest zijn heb ik Torres gevraagd de 
boel vast te houden zodat ik het ter plaatse kon ophalen. Hij zat 3-hoog 
in een zijstraat van Strand, het was een kantoor, geen winkel en je komt 
er alleen in als je jezelf van tevoren hebt aangekondigd. Omdat alle 
veilingen hier altijd schriftelijk worden afgehandeld was men duidelijk blij 
eindelijk eens een levende klant te zien, want ik werd hartelijk ontvangen 
door het personeel en daarna door Antonio himself. Nadat ik betaald had 
en de brief in ontvangst had genomen kwamen we in gesprek en nadat 

ik hem vertelde wat mijn verzamelgebied was en dat ik onlangs nog een 
paar grote aankopen gedaan had moest hij gedacht hebben dat hij meer 
aan mij zou moeten kunnen verdienen. Allereerst werd ik overladen met 
een stapel prachtige catalogi van veilingen die hij in het verleden 
georganiseerd had, o.a. van een collectie bulls-eye zegels van Brazilië 
en een verzameling postkoetsbrieven uit Argentinië. 
Maar daarna kreeg ik een exemplaar van zijn Granada catalogus uit 
1992 waarin een aantal werkelijk heel dure stukken van Spanje en 
koloniën werden aangeboden in samenwerking met Galeria Filatèlica de 
Barcelona. Blijkbaar is destijds niet alles verkocht want het duurste stuk 
had hij nog steeds in voorraad. Het betrof een voorkant van een envelop 
waarvan hierbij een verkleinde afbeelding wordt getoond. Ik heb hem 
niet gekocht dus u kunt nog bieden. Kijk in uw keukenla of er nog 30.000 
dollar in ligt en hij is van u. 
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Het bijzondere aan dit 
stuk is dat het de 
hoogste frankering is 
die bekend is van alle 
brieven die in Puerto 
Rico gelopen hebben 
met Spaanse 
dienstzegels. Op zich 
is het gebruik van 
deze Spaanse 
dienstzegels (Edifil nrs 
35 t/m 38 uit 1855) 

niet bijzonder want deze werden jarenlang altijd gebruikt op post van 
ambtelijke instellingen, vooral gemeentehuizen en rechtbanken. De 
omschrijving bij dit stuk vermeldt:  
 
" brief van San German naar San Juan met één paar van 1 onza en 2 
paren van 1 libra en 1 losse zegel van 1 libra. De enige bekende brief 
waar de zegel van 1 libra is gebruikt voor frankering binnen Puerto Rico. 
Dit stuk is de hoogst bekende frankering met deze dienstzegels van 
geheel Spanje en koloniën. Een tentoonstellingsstuk en één van de 
grootste zeldzaamheden van de Spaanse postgeschiedenis van Puerto 
Rico ".  
 
Uit de afbeelding blijkt dat de brief gericht was aan de Spaanse 
bevelhebber in Puerto Rico. Ik weet niet voor welke prijs dit stuk in 1992 
werd aangeboden want dit staat vreemd genoeg niet in die catalogus. 
Persoonlijk vind ik de gevraagde prijs buitensporig hoog, zelfs gezien de 
zeldzaamheid, maar dit moet niet los gezien worden van de hoge 
gemiddelde prijzen in Engeland en de lange periode dat hij dit stuk 
blijkbaar al in voorraad heeft. Maar over de prijs zal wel te 
onderhandelen zijn, denk ik.  
Ik weet dat Torres ook van Portugal en koloniën regelmatig zeldzame 
stukken aanbiedt. Indien u op zijn verzendlijst geplaatst wilt worden kunt 
u kontakt opnemen met Antonio M. Torres, 36 Southampton Street, 
Strand, London WC2E 7HE, Great Britain. Zijn telefoonnummer is 
00.44.207.240.9970 en zijn e.mail adres: TorresUK@aol.com 
Vermeld dan wel wat precies uw verzamelgebied is zodat hij u gericht 
kan mailen.  
 
Tenslotte moet ik nog even kwijt dat hij ook een vestiging in Madrid heeft 
waarin precies het omgekeerde plaatsvindt: daar worden allerlei prima 
zegels tegen opbod verkocht waarbij bijna alle kavels beginnen met een 
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inzetprijs van 0 dollar. Deze veilingen zijn te vinden op de website 
www.philaton.com en is zeker de moeite waard om in de gaten te 
houden. Ik heb er al diverse malen goede (en goedkope) aankopen 
gedaan. Het feit dat de noteringen in dollars luiden is momenteel gunstig 
voor ons. Als u een PC heeft raad ik u aan om hier eens in te loggen. Als 
je iets koopt wordt het per post toegezonden uit Madrid en de rekening 
wordt verhoogd met 4% als je per creditcard betaald. Aanbevolen. 
 
 

Waardebepaling oude Portugese zegels 
 
In de Edifil catalogus (Spanje) staat in het begin een kwaliteitsnorm van 
de oude zegels:  
Kort gerand (niet aangesneden) of de tanding is niet geheel perfect (één 
of twee tanden kort) betekent dat men de cataloguswaarde dient te 
hanteren. 
Is een zegel mooi gerand - maar niet met zeer brede randen - en de 
tanding is goed, dient men de catalogusprijs tussen de 50- en 100% te 
verhogen. 
Voor een exemplaar, die is aangesneden of waarvan een tand ontbreekt 
of niet goed gecentreerd is, dient te catalogusprijs met 50% te worden 
verminderd. 
 
In de Afinsa/Núcleo catalogus vinden wij zo’n kwaliteitsnorm niet. En 
naar mijn mening zou een kwaliteitsnorm hier helemaal op zijn plaats 
zijn. Mooie gave exemplaren van de oude zegels van Portugal ziet men 
erg weinig, mede door de reliëfdruk, waardoor (regelmatig) het 
middenstuk, met daarin de beeltenis van de koningin of koning is 
afgebeeld, niet goed vastzit. Voor exemplaren met deze “reliëfschade” 
dient men de normale catalogusprijs te hanteren. Mooie exemplaren, 
normaal gerand of goed getand zonder “reliëfschade” dient naar mijn 
mening altijd te worden verhoogd met minimaal 50% !! 
 
Inzake de waardebepaling van aangesneden zegels of zegels met 
kapotte tanden, conform Edifil, heb ik moeite. Deze zegels hebben voor 
mij een mindere waarden dan de 50% van de catalogusprijs, die Edifil 
hanteert.  
 
Leden kunnen uiteraard op de inhoud van dit artikeltje reageren via mijn 
e-mail: f.vanbeekum@wanadoo.nl 
 

      Frits van Beekum 


