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Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 5 februari 2005 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.
2.
3.
4.
5.

Opening;
Ingekomen stukken;
Bestuursmededelingen;
Rondvraag;
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 bijeenkomst wordt gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

16 april 2005 te Bilthoven (“de Magneet”)
10 september 2005 te Utrecht
12 november 2005 te Utrecht (Spaanse 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 email is : j.a.vinkenborg@freeler.nl
Als u goed in uw talen bent of deze wilt oefenen vindt u meer informatie
over beurzen en tentoonstellingen in Spanje op de internetsite

www.philatelicos.com/expo/exposicion.htm
En meer Portugese informatie kunt u wellicht vinden op internet, zoals op
de sites:

http://www.afal-filatelia.com of op
http://www.anjef.com of op
http://www.caleida.pt/filatelia/
Uw tips en bijdragen zijn van harte welkom!

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.
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Besparing portokosten veilinglijsten
Deze keer voor het laatst ontvangen nog alle leden van KSP een
veilinglijst. Vanaf de volgende bijeenkomst zullen wij leden die niet in de
veilingen geïnteresseerd zijn niet langer een veilinglijst toesturen. Dit is
het gevolg van de beslissing waarover u in de vorige IBERIA werd
geïnformeerd. Daarin meldden we dat we, om geld te kunnen besparen
op de aanmaak en verzending van de veilinglijsten een verzendlijst
hebben aangelegd met daarop de namen van alle leden die in de
afgelopen jaren mondeling of schriftelijk aan veilingen hebben
meegedaan. Deze leden blijven op de verzendlijst (ook als ze een paar
keer niet bieden) en zij blijven gewoon de veilinglijsten ontvangen.
Verder kan ieder lid die alleen geïnteresseerd is zich ook opgeven en die
komt dan ook op de lijst. Alle andere leden worden afgevoerd van de
verzendlijst. De veilinglijst kan via de website worden gedownload !
Wij verwachten dat er in de toekomst aanzienlijk minder veilinglijsten
gedrukt behoeven te worden. Als u eraan twijfelt of u al wel op de lijst
staat dan kunt u zich altijd voor de zekerheid nog even opgeven bij Hans
Vinkenborg, persoonlijk of per e.mail (zie binnenomslag). Ontvangt u dus
de volgende keer geen veilinglijst meer, dan bent u van de verzendlijst
afgevoerd.
De Benefietveiling: nog meer kavels gevraagd !
Zoals wij u bericht hebben houdt KSP weer een Benefietveiling dit jaar
waarvan de gehele opbrengst ten goede zal komen aan KSP. Met de
opbrengst zullen wij nieuwe publicaties kunnen financieren of andere
extra uitgaven kunnen doen voor publiciteit of promotie. Wij hebben al
een aantal aardige stukken ontvangen en hopen dat U in de komende
weken nog eens wilt nagaan of u ook een bijdrage kunt leveren. Alles is
welkom: zegels, boeken, catalogi, brieven of wat dan ook ! Dus keer uw
kasten en albums binnenste buiten en breng alles naar KSP. Heeft u nog
stukken in uw verzameling die er helemaal niet inpassen: geef het aan
KSP ! U kunt alles wat u wilt afstaan, duur of goedkoop, afgeven aan
Hans Vinkenborg die de inzameling coördineert. Houdt er wel rekening
mee dat uw kavels uiterlijk op 1 juli aanstaande bij ons moeten zijn,
anders kunnen ze niet meer op de veilinglijst worden opgenomen. Stel
het dus NIET langer uit en geef uw kavels bij voorkeur al tijdens de
komende bijeenkomst van 5 februari aan Hans Vinkenborg. Uw gulle
gaven worden zeer op prijs gesteld !!!
KSP heeft een nieuwe domeinnaam op internet
Om ervoor te zorgen dat men ons nog gemakkelijker vindt is de
domeinnaam van de site onlangs vereenvoudigd. De nieuwe KSP
domeinnaam is nu www.ksp-iberia.nl
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Wilt u svp uw bookmark aanpassen aan deze nieuwe naam. Als u nog
een idee heeft voor een verdere verbetering van de website, dan kunt u
dit doorgeven aan Frits van Beekum.
Boeken en catalogi bestellen via KSP.
In de vorige IBERIA vertelden wij u al dat het eerste deel van de nieuwe
uitgebreide catalogus van Spanje beschikbaar is gekomen (Unificado) en
inmiddels is ook deel 2 uit dat loopt tot 1975. Zoals bekend komen er
uiteindelijk 5 delen die elk 80 euro kosten. Bij de (volgende) IBERIA van
16 april aanstaande ontvangt u weer een bestellijst waarop u kunt
aangeven welke catalogi u wilt bestellen. Wij hopen dat hele bestel- en
afleverproces nu wat sneller kan verlopen nu dit niet meer in een
vakantieperiode is gepland. Door boeken via KSP te kopen steunt u KSP
en verrijkt u uw kennis !
Annonces in IBERIA en op de KSP website
Wilt u gratis adverteren ? U kunt uw annonces opgeven voor de rubriek
Vraag en Aanbod in IBERIA aan Frits van Beekum of Hans Vinkenborg,
het kost u niets. Heeft u al een annonce, controleer dan of de tekst nog
goed is en geeft eventuele wijzigingen aan ons door. 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 !
De eigen publicaties van KSP
Zoals gebruikelijk liggen bij iedere bijeenkomst bij Hans Vinkenborg 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 kontact
met ons opnemen.
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Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD).
In IBERIA nr. 66 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 !
Artikelen gevraagd
Op onze vorige oproep kregen wij geen reacties, dus daarom herhalen
wij graag onze oproep. Graag verzoeken wij iedereen die iets te melden
heeft dat voor alle leden interessant kan zijn dit door te geven aan het
bestuur. Dit kan zowel iets uit uw verzameling zijn of iets wat u heeft
meegemaakt of een vertaling van een interessant artikel uit een boek of
tijdschrift of een door uzelf geschreven artikel. Wees niet bang dat uw
verhaal misschien niet goed genoeg is of vol fouten zit of wat dan ook,
wij zijn graag bereid om u te helpen als dat nodig is. Heeft u geen PC?
Geen probleem, wij typen het uit. Ook als u alleen maar een bijzonder
stuk uit uw verzameling wilt laten zien, dan kan dat. Wij kunnen het voor
u scannen en afbeelden. Het zou mooi zijn als u iets heeft; u kunt
kontact opnemen met Frits van Beekum of Hans Vinkenborg.
e.mail adressen van leden
Henk Veen, onze secretaris, verzamelt e.mail adressen van leden. Van
een groot aantal leden is al een e.mail adres bekend en af en toe wordt
daarvan gebruik gemaakt als b.v. Peter Moorer voor de veiling
afbeeldingen rond stuurt.
Maar we mailen ook om af en toe, als de actualiteit ons daartoe dwingt
(nieuws-) berichten door te sturen. Ook voor een 'snelle vraag' is dit
medium zeer geschikt. Als u al eens een bericht van ons per e.mail hebt
ontvangen hoeft u niets te doen. Maar als u uw e.mail adres onlangs
gewijzigd heeft of als u denkt dat uw adres bij ons nog niet op de
ledenlijst staat, dan verzoeken wij u om Henk even een berichtje te
sturen op ksp-iberia@planet.nl
Bedankt !
Verhoging veilingprovisie is goedgekeurd
In de vorige IBERIA las u over ons voorstel en de redenen om de
veilingprovisie te verhogen van 5% naar 10%. In de ledenbijeenkomst
van 20 november 2004 is dit voorstel met algemene stemmen
goedgekeurd.
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Contributiebetaling 2005
Een groot aantal leden heeft inmiddels de contributie over 2005 van 18
euro betaald. Als wij van u nog geen geld hebben ontvangen dan vindt u
bij deze IBERIA een acceptgirokaart om dit alsnog te betalen. En als u
dus geen acceptgirokaart ontvangt mag u aannemen dat uw betaling
binnen is. Wilt u svp uw betaling zo spoedig mogelijk doen, zodat wij
minder tijd hoeven te steken in het benaderen van leden die te laat
betalen? Alvast bedankt voor uw medewerking !

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
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 !!

Helaas kregen wij geen reactie op beide zegels die in de vorige
Vraagbaak stonden afgebeeld dus ook die blijven voorlopig onduidelijk.
Mocht u alsnog iets vinden wat licht in de duisternis kan brengen, meldt
het dan svp aan Frits of Hans.
Ik heb de laatste tijd vanuit verschillende bronnen weer wat zegels
gekregen die bij uitstek voor deze rubriek geschikt zijn omdat ze in geen
enkele catalogus of boek voorkomen. Allereerst toon ik u 3 zegels die bij
elkaar horen en die geen enkele indicatie geven over hun herkomst.
Alledrie zijn donkerbruin op dik wit papier en hebben tanding 12 en de
achterzijde is voorzien van een gomlaag. Onder de portretten staat wie
het zijn: Don Carlos, koningin Isabel II en koning Alfonso XII.
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Verder staat er niets op, ook geen waarde. Ik heb ze nog nooit eerder
gezien en weet verder niets van deze zegels, wie weet er iets van ?

En dan is er nog een fraaie zegel waar wel wat meer aanknopingspunten
te vinden zijn. Deze zegel is paars
en zonder twijfel uitgegeven in de
Noordspaanse plaats Avilés, vlakbij
Gijón aan de Golf van Biscaje. De
zegel heeft tanding 11 en heeft een
prachtige voorstelling, een wapen
waarin een schip tussen 2 torens
door vaart en een kroon daarboven,
eromheen
de
tekst
Excmo.
Ayuntamiento Aviles en daaronder
de waarde “1,50 pesetas 1,50”. Ik
heb geprobeerd om met een loep te
ontcijferen wat er in de voetregel
onder de afbeelding staat, maar de
naam en plaats van de drukkerij zijn
en blijven niet leesbaar op deze
zegel. Ik neem aan dat de
voorstelling van de 2 torens ontleent is aan de werkelijkheid, maar ik ben
nooit in Avilés geweest en ik kan dus niet vertellen of die 2 torens er nog
zijn. De zegel is opvallend goed gedetailleerd en is een klein kunstwerkje
dat meer aandacht verdient. Als ik moet raden denk ik dat het een
belastingzegel is, ondanks het feit dat er geen woorden als 'impuesto' of
zo op voorkomen. Dus u mag het zeggen, ik weet het niet. Aarzel niet
wat te laten horen als u iets weet, alle beetjes helpen.

11

DE ENGELSE BELEGERING
VAN SAN JUAN IN 1797
door: Hans Vinkenborg
Eind augustus is op e.Bay een kavel geveild dat zonder twijfel in de
categorie 'uiterst zeldzaam' valt. Hieronder ziet u een afbeelding van dit
kavel. Dit stuk hoort wel en niet thuis in de filatelie van Puerto Rico en
hieronder vertel ik u alles wat ik weet over deze uitgifte en over de
achtergrond ervan.
Als
je
teruggaat in de
geschiedenis
van
Puerto
Rico zie je dat
het
eiland
globaal
van
1492 tot 1898
onder Spaans
Bestuur heeft
gestaan. In die
periode
van
ruim 400 jaar
hebben regelmatig
legers
van
andere
mogendheden
aanvallen
op
het eiland gedaan. Met meer of minder succes wisten zij soms delen van
het eiland te bezetten. Hierbij moeten we niet de aanval en verovering
door de Hollanders ongenoemd laten die in 1625 San Juan, de
hoofdstad, veroverden, in 5 jaar geheel leegroofden, iedereen die ze
tegenkwamen vermoordden en daarna de stad in brand staken en in
1631 verder gingen naar het volgende eiland. Ook 'niet officiële' piraten
en zeerovers waren door de eeuwen heen actief.
In 1797 koerste een Engels escader met 10.000 manschappen op het
eiland af, aangevoerd door admiraal Harvey, hoofdzakelijk met het doel
om de lagune, de ingang tot de haven te bezetten en zo te verhinderen
dat de rijke koffieoogsten door de Spanjaarden konden worden
weggevoerd naar Spanje. Zij mislukten jammerlijk en werden door de
Spaanse gouverneur Rámon de Castro en zijn leger in de pan gehakt of
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tot zinken gebracht en verjaagd. Deze slag was de laatste keer dat de
Engelsen het aandurfden om San Juan aan te vallen.
SITIO DE LOS INGLESES.
Precies honderd jaar later, in het voorjaar van 1897, kwam een
herdenkingsblokje in omloop dat teruggreep op de gebeurtenis van
1797. Ik heb alle literatuur die mij ter beschikking staat nagekeken en
vond alleen 2 boekwerken uit 1977 (zie voetnoot) die iets melden over
deze uitgifte. Zij zijn het er over eens dat het blokje geen officiële
Spaanse uitgifte is en dat deze dus moet worden ingedeeld in de
categorie 'particuliere uitgiften'; het komt om deze reden niet voor in de
Afinsa/Edifil catalogi. Het meest wordt gemeld in de catalogus van Hugo
Storer die vermeld dat het blokje bestond uit een verticaal paar van 2
blokjes, gescheiden door een tanding. Boven zat een blokje met een
afbeelding van de 3 centavos zegel (rood) en onder één met de 5
centavos zegel (blauw), beiden van het type Pelón. De 3 centavos rood
ziet u hierbij afgebeeld, het blokje met de 5 centavos zegel is er niet
meer aan bevestigd. Storer meldt dat ze in 1897 als vertikaal paar te
koop werden aangeboden en dat ze waarschijnlijk door een groep
filatelisten gemaakt zijn die in die jaren ook een bulletin uitgaven. Er
wordt verder niet ingegaan op het hoe en waarom. De inscriptie
'Centenario' en 'Sitio de los Ingleses' moet vertaald worden als
'Eeuwfeest' en 'Belegering door de Engelsen'. Volgens Storer bestaat er
een druk van deze blokjes in een fletse en in een heldere kleur; hij geeft
in zijn catalogus geen waardeaanduiding van de blokjes maar stelt wel
dat ze zeer gewild zijn onder de verzamelaars van Puerto Rico.
In het boek van García-Lomas staat echter een afbeelding van hetzelfde
blokje, maar nu met een zegel van 2 centavos terwijl het blok is
afgestempeld met het in die jaren gebruikelijke datum stempel ADMON
CENTRAL van de hoofdstad. In eerste instantie vermoed je dus dat er 3
verschillende waarden bestaan: 2 en 3 en 5 centavos. García-Lomas
schrijft nog: het betreft cinderellas of viñetas/labels met waarden van 2
centavos (blauw) en 3 centavos (karmijnrood) die particulier zijn
uitgegeven zonder postale waarde en die zeer gewild zijn bij een ruime
schare verzamelaars. De stempel zou op verzoek geplaatst zijn.
WIE HEEFT ER NU GELIJK?
Als verzamelaar die gespecialiseerd is in dit gebied moet ik helaas
zeggen dat ik zelf geen exemplaar van deze blokjes bezit en er ook nooit
één in mijn handen gehad heb of in het echt heb kunnen zien. Als ik er
naar kijk zie ik een afbeelding die zo onwaarschijnlijk goed lijkt op het
origineel van de Pelón zegels dat ik minimaal zeer onder de indruk ben.
Maar dat ben ik minder van de kwaliteit van de catalogus van Hugo
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Storer die helaas in zwart/wit is. Hij meldt weliswaar dat er ook een
waarde van 5 centavos bestaat maar toont deze niet en het paar dat
getoond wordt laat 2 blokjes van 3 centavos zien, waarmee ik ook twijfel
aan het bestaan van paartjes van 3 en 5 centavos. Ik nijg ertoe om
García-Lomas te volgen en te stellen dat er twee waarden bestaan,
namelijk van 2 centavos en 3 centavos; in ieder geval is het bestaan van
deze twee blokjes wat mij betreft nu aangetoond nu ik een afbeelding
heb gezien en het zal een kwestie van tijd zijn of er ook andere blokjes in
kleur op ons beeldscherm komen. Opgemerkt moet nog worden dat de
kleuren niet overeenkomen met de kleuren van de officiële uitgiften van
1894 of 1897.
In de eerste zin meldde ik dat dit blokje bij e.Bay is geveild. De inzetprijs
bedroeg 99 dollarcent. Toen de biedingen na een week afliepen stond de
eindprijs op 559,55 dollar en waren er 21 biedingen uitgebracht.
Verkoper was een quasi handelaar in San Juan en de koper was een
particulier in de USA. Als je het biedingsverloop analyseert valt op dat
alle bekende verzamelaar-bieders hebben afgehaakt toen de prijs boven
de 200 dollar kwam en dat daarna alleen nog onbekenden geboden
hebben.
Voetnoot: voor dit artikel werd de volgende literatuur geraadpleegd:
1) Catalogo Filatelico de Puerto Rico, door Hugo Storer, Hato Rey,
Puerto Rico, 1977
2) Reseña - Inventario de Marcas, Sellos, Pruebas y Enteros Postales
de Puerto Rico, door José Ignacio García-Lomas, Madrid, 1977.

Viering 20-jarig bestaan KSP
In 2007 bestaat de KSP 20 jaar. Uiteraard wil het bestuur dat
jubileumjaar niet voorbij laten gaan.
Indien iemand een goed idee heeft om dit feestelijk te vieren, kan hij
contact opnemen met één van de bestuursleden.
(zie colofon)
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Don Carlos – Mouchon-type (deel 4)
Is plaatreconstructie mogelijk ?
HET DRUKVELFORMAAT VOOR DE PROVINCIËN EN KOLONIËN
Alleen Portugal heeft D. Carlos Mouchon vellen van 150 stuks. Voor de
andere (koloniën/provincies) werden zij ververvaardigd in velletjes van
28 stuks. Gebruikmakend van mijn “perforatie-bewijs” kan ik de
verschillende vellenvormen opnoemen, die ik (tot nu toe) heb gevonden.
Bijna onnodig om het te vermelden, maar heeft iemand andere bewijzen,
dan hoor ik dat graag.
Voor elke kolonie/provincie werden de namen meegedrukt op de grote
drukvellen van 112 stuks, dus met vier (loket)vellen van 28 stuks,
onderverdeeld zoals op figuur 13 (IBERIA 68) te zien is met de letters A,
B, C en D.
De namen van de koloniën zijn waargenomen aan de voorzijde van het
vel. De namen waren in zwart gedrukt en konden alleen zijn gedrukt,
gelijkertijd met de namen van de koloniën en de waarde in de zegel
(figuur 15).

Figuur 15, loketvel (pane) “B” met “Timor”, lettertype met schreef
Voor mij blijft het een raadsel waarom zij niet alle namen van de koloniën
hebben vervaardigd (o.a. Guiné) en waarom ze diverse lettertypen
hebben gebruikt; lettertypen met schreven, alleen in kapitaal (zonder
schreven).
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ANDERE HULPMIDDELEN VOOR PLATEN
Ik behandel dit onderwerp om de twee drukvellen hierna te verklaren.
Enkele zegels in de loketvellen hebben kleine kenmerken afgezonderd
van het ontwerp. Deze kenmerken hebben vaak een vorm van een
kleurlijn of een scherpe gleuf in het ontwerp. Deze kenmerken zijn vaak
verwerkt in de buitenste clichés van het loketvel, waar ze gemakkelijk(er)
wat drukinkt kunnen meenemen. De “beschadigde” clichés zaten niet in
de andere loketvellen, zodat je met de kenmerken van (bijvoorbeeld)
loketvel “A” deze kan onderscheiden ten opzichte van de andere
loketvellen. Ook al is de linker-velrand niet aanwezig.
Een ander hulpmiddel zijn de waarde-aanduiding en de landsnaam in de
zegels. Ik ben tot de conclusie gekomen dat voor vele koloniën deze
tweede drukgang alleen werd vervaardigd op loketvellen van 28 stuks.
Bewijs hiervan komt van de “beschadiging” in het woord “Marques” met
een “F” in plaats van een “E” (positie 27 van het loketvel) en ook van de
beschadigde “M” in “Inhambane” (positie 4 in het loketvel). Afgezonderd
van deze twee beschadigingen, en misschien een paar andere, zijn de
waarde-aanduidingen en landsnamen gelijk en kunnen niet afzonderlijk
worden geclassificeerd. Ik wil de nadruk leggen op de “landsnaam” zoals
de “M” beschadiging van “Imhambane” die in alle vier de loketvellen
voorkomt.
Daar is nog een ander hulpmiddel dat gebruikt kan worden, namelijk de
gekleurde puntjes en het kleine perforatiegaatje in de velrand van het
drukvel. De gekleurde puntjes zijn niet altijd op de zelfde plaats op het
drukvel aanwezig, zodat ze mee kunnen helpen. Deze puntjes zijn
(waarschijnlijk) de “pasmerken” voor de tweede drukgang. Het enige
grote probleem is echter dat de velrand niet groot genoeg (meer) is,
waarop alle pasmerken staan. De pasmerken werden gebruik om het
druk- of loketvel op zijn plaats te houden voor de tweede drukgang of
voor de perforatie.
EEN (DRUK)VEL MET TWEE LOKETVELLEN
Wanneer ik enkele loketvellen bekijk, dan valt het op dat bij alle
loketvellen A, B, C en D de perforatie niet boven of onder doorgaat.Het
lijkt wel dat er geen vellen onder en boven waren en dat er twee
loketvellen naast elkaar waren vervaardigd. Deze veronderstelling werd
bevestigd toen ik een veiling-afbeelding zag van een proef samengesteld
van twee ongetande loketvellen (figuur 16).
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Figuur 16
Wanneer ik naar
de vellen van
portzegels van 70
stuks, zag ik dat
deze was samengesteld uit twee
loketvellen
van
28 stuks.. Deze
vellen
werden
verder
naar
rechts
vergroot
en opgevuld met
zegels,
zodat
men een (druk)
vel van 70 stuks
had gecreëerd
(zie figuur 17).
Toen Oliveira Marques het had over de 11 ½ perforatiemachine, schreef
hij : “Niet alleen was het mogelijk om de drukvellen van 150 stuks te
perforeren, maar waarschijnlijk ook de loketvellen van 28 stuks”.
Ik meen dat de perforatiemachine meer kon dan wat Oliviera Marques
schreef.

figuur
17
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Ik verwijs dan ook naar het boek van L.N. Willams : “Fundamentals of
philately”. In het hoofdstuk waarin de perforatie wordt behandeld, wordt
het één en ander duidelijk. Figuur 18 geeft een ruwe schets/beschrijving
aan uit het boek. De perforatiepennen (pin) werden verzonken in de
perforatieplaat
(pin
plate)
en
deze
pennen
hadden
stompe koppen. De
perforatieplaat werd
weer vastgehouden
door de perforatie
(arm)staaf (pin bar).
De perforatieplaat,
Figuur 18
waarin de perforatiepennen zitten, paste precies met een andere plaat (die plate) met daarin
passende gaatjes. De perforatieplaat kwam naar beneden waar het drukof loketvel lag en de perforatiepennen gingen door het papier heen en
“verdwenen” in de bijpassende gaatjes van de contra plaat (die plate).
Men kon de vorm van de perforatiekam veranderen om enkele pennen
uit de perforatieplaat te halen of de pennen te verzetten. Voor mij staat
vast dat bij de perforatie van de loketvellen enkele perforatiepennen
konden, maar ook daadwerkelijk werden verzet of weggehaald. Mede,
omdat bij het perforeren van een stapel vellen de machine een enorme
kracht moest uitoefenen wanneer alle perforatiepennen erin zaten (de
perforatiepennen hadden ook nog eens stompe koppen). De
perforatiepennen hadden ook vaak verschillende lengten om de krachten
goed te verdelen. Met minder pennen werd er beter perforatiewerk
afgeleverd.
De twee horizontale loketvellen die ik heb kunnen vinden, hebben
allemaal perforatieverschillen en zijn waarschijnlijk ontstaan de
verschillende perforatiestanden die men kon creëren met de
perforatieplaat. De bovenste enkele perforatiegaten zijn soms
weggehaald en ook vanaf de zevende rij. Ik wil wel alle 3 de categorieën
vastleggen van de “twee horizontale loketvellen”. Alle hebben tenminste
een boven- of onderkant vrij van enkele perforatie gaatjes en soms
helemaal vrij van perforatiegaatjes.
Loketvellen “E” en “F” (figuur 20) : Deze vellen hebben een gaatje
boven of beneden; de (gehele) perforatie loopt beneden niet door in de
velrand. “E” heeft een linker velrand die vrij is van perforatie, omdat men
daar met de (kam)perforatie is begonnen.
Loketvellen “G” en “H” (figuur 21) : Deze vellen hebben geen gaatjes
boven of beneden. “G” heeft een perforatievrije linkerkant en is het
linkergedeelte van het vel.
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Figuur 20
Onder het loketvel zijn
enkele
perforatiegaatjes
aanwezig.

Figuur 21
Deze vellen hebben geen
gaatjes boven of beneden.

Figuur 22
Deze vellen hebben
geen perforatiegaatjes
boven,
maar
de
perforatie(kam)
loopt
onder door.

Loketvellen “I” en “J” (figuur 22) : Deze vellen hebben geen
perforatiegaatjes boven, maar de perforatie(kam) loopt onder door.Deze
vellen dienen niet verward te worden met de vellen “A” of “B”, omdat ze
de enkele perforatiegaatjes aan de bovenzijde missen. Deze enkele
perforatiegaatjes geven aan dat het vel of uiterst boven- of onderaan het
drukvel zat. De vellen zonder deze gaatjes geven aan dat de vellen in
het midden van het drukvel zaten, maar voor deze twee vellen zijn de
onderste “perforatieregels”niet verwijderd.
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Al deze beschreven vellen kunnen (eventueel) ook “onderste boven”
bestaan, indien de loketvellen onderste boven in de perforatiemachine
waren gelegd .
Wordt vervolgd !

Dave Davies

DE DOÑA MARIA CRISTINA ZEGELS
VAN SPANJE
door Hans Vinkenborg
In de afgelopen maanden werd ik 2 maal benaderd door leden van onze
vereniging met de vraag of ik meer wist over de zegel die bij dit artikel
staat afgebeeld. Op het eerste oog lijkt het afgebeelde gezicht erg op dat
van Koningin Isabel II, terwijl de rest lijkt te zijn geleend van de
Comunicaciones zegels met het kinderhoofdje van Koning Alfonso XIII,
type Pelon, uitgegeven in de periode van 1889 tot 1899 (Edifil nummers
213 t/m 228). Maar bij nadere beschouwing lijken die toch allemaal niet
op de zegels die hierbij zijn afgebeeld. Deze zegels kom je met een
zekere regelmaat tegen in verkoopcatalogi en soms in albums in de
rubriek 'niet thuis te brengen rariteiten / back-of-the-book'. Dus leek het
mij tijd voor een nader onderzoek.
Veel is er niet te vinden over deze zegels. Het meeste staat nog in de
Galvez Proeven catalogus van 1960 van Spanje (de enige en de laatste
die is uitgegeven). Naast een afbeelding staat er een tekst, die zich het
best als volgt laat vertalen:
1889 (?) - Nagemaakte afbeelding van
de emissie van Alfonso XIII uit hetzelfde
jaar.
Alhoewel men probeerde de afbeelding
te maken van Koningin Regentes Doña
Maria Cristina, lijkt haar afbeelding heel
erg veel op die van Koningin Victoria
van Engeland zoals die staat op de
emissies van Canada van 1868-78 en
1870-93. De zegel is lithografisch
gedrukt met 3 bepaalde plaatformaten:
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een vel van 16 in 2 rijen van 8, een vel van 16 met 4 rijen van 4 en
tenslotte met een plaat van 100 zegels verdeeld in 4 vellen van 25 met
ruimte ertussen ter breedte van 8 tot 10 mm.
Onder de afbeelding staan de verschillende kleuren die gemaakt zijn en
de prijsnoteringen die in 1960 nog actueel waren maar die nu hooguit de
relatieve schaarste aanduiden; deze kleuren en de pesetanoteringen
zijn: karmijnrood (5 pta), bruinzwart (50 pta), bruinrood (25 pta),
violetzwart (15 pta), violet (15 pta), lila (15 pta), donkerblauw (15 pta),
helderblauw (15 pta), groenblauw (60 pta), groengeel (50 pta),
bronsgroen (10 pta) en oranje (25 pta). Alle zegels tonen een nominale
waarde van 30 centimos en zijn ongetand. De prijzen zijn voor ongebruikte zegels (want het zijn proeven) in pesetas, voor losse zegels.
Uit het vraagteken achter het jaartal leid ik af dat Galvez niet zeker wist
in welk jaar deze proeven gemaakt zijn. Koning Alfonso XII was
overleden in 1885 en toen ontstond de vraag wie hem moest opvolgen.
Zijn vrouw, doña Maria de las Mercedes ('Maria Cristina') was in
verwachting toen hij overleed en zou pas in 1886 bevallen van de latere
Alfonso XIII. En dus werd net als wat later in Nederland zou gebeuren
met Koningin Emma besloten om doña Maria Cristina, tijdelijk tot
regentes te benoemen. Zij was interim staatshoofd tot in 1886 Alfonso
XIII was geboren. Het lijkt mij aannemelijk dat deze zegels zijn
ontworpen toen zij regentes was, maar dat vervolgens na de geboorte
van de nieuwe koning werd besloten om ze alsnog niet uit te geven en
om zegels uit te geven met de nieuwe koning Alfonso XIII (met het
kinderhoofdje, type Pelon). En dat werden dus de zegels die we in de
catalogus kunnen terugvinden onder Edifil nummers 213 t/m 228. De
proeven met de afbeelding van doña Maria Cristina lijken mij dus te
moeten worden gedateerd in 1886 en deze proeven vonden nadien
blijkbaar hun weg naar de filatelisten.
Het is mij overigens niet bekend of zij lijkt op het afgebeelde portret of
dat men inderdaad voor deze proeven even tijdelijk het portret geleend
heeft van Koningin Victoria. Verder kan ik nog zeggen dat het geen
falsificaten zijn, want in geen enkel boek wordt gemeld dat de 30
centimos zegel ooit is vervalst, wel 4 andere waarden uit de genoemde
serie. Ik hou het er dus ook op dat het kleurproeven zijn waaruit men
later de definitieve kleuren heeft gekozen die voor de serie uit 1889 zijn
gebruikt.

21

De Fournier stempels en opdrukken
van Spanje
door: Hans Vinkenborg
De postzegelhandelaar en vervalser Fournier is vooral bekend geworden
door de verkoop van valse postzegels vanuit zijn winkel in Geneve. Hij
vervalste zelf grote hoeveelheden postzegels maar een groot deel van
de zegels die hij verkocht werd ook op zijn verzoek gemaakt door diverse toeleveranciers (onderaannemers) of kwam uit grote voorraden die hij
kocht van andere vervalsers, waaronder de restant winkelvoorraad van
de Gebroeders Spiro uit Hamburg of van Goldner. Toen de winkel van
Fournier gestaakt werd kwamen er dus allerlei voorraden van verschillende vervalsers boven water. Over de zegels vertel ik u een andere
keer verder.
Vandaag wil ik u graag vertellen dat Fournier ook een aantal stempels en
opdrukken bezat die hij plaatste op echte en valse zegels; deze stempels
en opdrukken zijn bedrieglijk echt en voor zover ze bekend zijn uit de
Fournier-albums, worden ze hieronder aan u getoond. In de volgende
aflevering zal ik aandacht schenken aan de vervalste stempels en
opdrukken van de Spaanse Koloniën.
DE FOURNIER STEMPELS VAN SPANJE
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De hiervoor getoonde afdrukken van stempels van Fournier zijn alle
verschillende stempels die in zijn winkelvoorraad werden aangetroffen
toen die geruimd werd, maar het is dus niet onmogelijk dat er meerdere
verschillende hebben bestaan. Ze worden hierbij overigens niet op de
ware grootte afgebeeld om ze iets duidelijker te maken. Omdat Fournier
de valse zegels vanaf de eerste emissie verkocht bezat hij ook verschillende mudo-stempels die vanaf het begin voorkwamen, zoals de araña
en parilla stempels, maar ook de 'rueda de carreta' met nummer 1 van
Madrid. Verder zijn er een aantal datumstempels vervalst waarvan de
plaatsnamen en datums alsvolgt luiden:
• FIGUERAS 21 OCT 74 (CATALUNA), deze stempel van het type
'trébol' verkocht Fournier vooral op zegels van de emissie van 1872.
• PUYCERDA 1 JUL 74 (CATALUNA), idem, type trébol.
• VALENCIA 1 ABR 74 (VALENCIA), dubbelrings grootrondstempel.
• SALAS DE LOS INFANTES 7 FEB 65 BURGOS (ik heb in de atlas
vlakbij Burgos inderdaad dit dorpje gevonden, maar in het stempel lijkt
het meer op 'calas'), doorsnede 19 1/2 mm.
• CAMPILLOS 8 OCT 65 MALAGA, doorsnede 20 mm.
De laatste 2 stempels zijn dubbelrings kleinrondstempels, de eerste 3
zijn groter en hebben alle een doorsnede van 26 mm. Het is opmerkelijk
dat er geen 'baeza' stempels zijn gevonden en dat er geen puntstempels
aan Fournier worden toegeschreven; er werden weliswaar in zijn
winkelvoorraad veel valse Spaanse zegels met puntstempels gevonden,
maar die worden voornamelijk toegeschreven aan de gebroeders Spiro.
DE VALSE OPDRUKKEN OP ZEGELS VAN SPANJE
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Ook bij deze opdrukken geldt dat ik ze iets groter dan de ware grootte
toon, omdat je dan beter kunt zien hoe de letters gevormd zijn en waar
de letters zijn vervormd a.g.v. slijtage etc. Ook is het belangrijk om te
kijken naar de posities van de letters ten opzichte van elkaar.
Het zal duidelijk zijn dat deze opdrukken alleen mogen voorkomen op de
zegels van rond 1868 en ik verwijs hierbij dan ook voor alle basisinformatie en afbeeldingen van de echte opdrukken naar de pagina’s 57/ 58
van de Unificado catalogus deel 1 en naar de uitvoerige toelichting in het
artikel 'Habilitados por la Nacion' opdrukken (ook van mijn hand) dat
werd gepubliceerd in IBERIA van April 1996.

INTERNET
Mocht u geïnteresseerd zijn in alle Fournier vervalsingen, dan kunt u
de volgende site bookmarken :
http://www.geocities.com/claghorn1p/FournierAlbum/index001.htm
Mocht u de veilinglijst in de toekomst niet meer krijgen (zie pagina 7 van
deze IBERIA), dan kunt u de recente veilinglijst altijd downloaden op :

http://www.ksp-iberia.nl/artikelen.html
Wilt u meer over een onderwerp inzake Spanje en/of Portugal weten c.q.
te weten komen, zet uw verzoek op :

http://ksp.hotforum.nl/
Wilt u de nieuwe PowerPoint presentatie op de KSP website zien, gaat u
dan naar :

http://www.ksp-iberia.nl/KSP.pps (met geluid)
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