IBERIA
№ 71

april 2005

De Jornaes-zegels van Portugal

Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 16 april 2005 zal een bijeenkomst plaatsvinden in
zalencentrum “de Magneet”, Julianalaan 44 (3722 GR) te Bilthoven.
Telefoon zaal: 030 – 228 1390.
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.

Opening;
Ingekomen stukken;
Bestuursmededelingen;
Rondvraag.

Tijdens deze bijeenkomst zal
De zaal in Bilthoven is te bereiken (zie kaartje):

- Per auto: Vanuit autosnelweg de A27 de afslag Bilthoven (afrit 32)
nemen. Via de N234 richting station Bilthoven. Zie verder kaartje.
Vanuit de A28 de afslag “De Uithof” (afrit 2) nemen. Via de N412 richting
station Bilthoven (eerst door De Bilt rijden). Zie verder kaartje.
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- Per openbaar vervoer:
Per trein naar station Bilthoven. Vanuit
Station Bilthoven naar zalencentrum “De Magneet” (Julianalaan 44) is
het ongeveer 5 minuten lopen.
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.

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
De volgende bijeenkomst wordt gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag

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!
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2005
Door KSP worden dit jaar nog 3 bijeenkomsten gehouden: op 16 april in
Bilthoven en op 10 september en 12 november in Utrecht. Deze laatste
bijeenkomst staat in het teken van Spanje en het gerucht gaat dat Hans
Vinkenborg op deze laatste bijeenkomst zijn grote falsificatenverzameling van de Spaanse koloniën zal laten zien en zal toelichten;
een bevestiging hiervan hopen wij te melden in de volgende IBERIA.
2 en 3 april 2005 en 1 en 2 oktober 2005
Wat in Nederland de Filateliebeurs heet en 1x per jaar wordt
georganiseerd heet in België vanaf nu de ANTWERPFILA en wordt 2x
per jaar georganiseerd door NIPA in het Antwerp Expo (v/h
Bouwcentrum) aan de Jan van Rijswijcklaan 191 te Antwerpen (aan de
buitenring). 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 en altijd de moeite waard om eens te verkennen!
Informatie: www.nipa.be
7 tot 30 april 2005
In Albacete in Spanje wordt een Nationale tentoonstelling zonder
wedstrijd georganiseerd door de Grupo Filatelico de Albacete die is
opgedragen aan het 'IV CENTENARIO DE LA PUBLICACION DE EL
QUIJOTE', dus het 400e eeuwfeest na de publicatie van het boek El
Quijote door de schrijver Cervantes. Ter gelegenheid van deze
promotietentoonstelling zal de Correos een speciaal stempel gebruiken
op de daar verwerkte post.
20 tot en met 24 april 2005
Voor de 37e keer wordt zoals ieder jaar ook dit jaar op de Plaza Mayor in
Madrid de 'FERIA NACIONAL DEL SELLO' gehouden, de grootste
Spaanse postzegelgebeurtenis van het jaar, georganiseerd door Anfil.
Vanaf nu is deze jaarlijkse happening iets vroeger in het jaar (was altijd
juni) en iets korter (nu 5 dagen i.p.v. 10). Er wordt daarom ook een grote
tent gebouwd om zeker te zijn dat het weer niets kan verstoren. De
nadruk ligt op de handel en er zijn talloze binnen- en buitenlandse
standhouders, meer dan voorheen. Zoals met veel tentoonstellingen die
dit jaar worden gehouden staat ook deze in het teken van het 400e
eeuwfeest van het verschijnen van het boek 'El Quijote'. Tijdens deze
gebeurtenis geeft de Correos 'Cervantes postzegels' uit en zijn er diverse
filatelistische nieuwigheden te beleven. Naast dit eeuwfeest wordt er ook
aandacht besteed aan de Dag van het Boek en aan het feit dat de stad
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Madrid zich kandidaat heeft gesteld voor de organisatie van de
Olympische Spelen van 2012. Ga erheen en u zult geen spijt hebben !
12 tot 25 juni 2005
In de zalen van de Cámara de Comercio e Industria (KvK) te Salamanca,
Spanje, wordt de tentoonstelling 'SALAMANCA 2005 PLAZA MAYOR
DE EUROPA' gehouden. Deze tentoonstelling vormt onderdeel van de
herdenking dat de (naar mijn mening) mooiste Plaza Mayor van Spanje
dit jaar 250 jaar bestaat. In de tentoonstelling worden thema's getoond
die te maken hebben met Salamanca en zijn geschiedenis, personen en
monumenten zoals de Plaza Mayor. Er wordt een postaal automaatetiket
uitgegeven door de Correos en er zal een bijzonder stempel en 1e dag
enveloppe in omloop worden gebracht, die daar te koop zijn.
22 tot 26 juni 2005
In Alicante wordt van 22 tot 26 juni 2005 weer de jaarlijkse nationale
tentoonstelling 'EXFILNA 2005' gehouden met een wedstrijd in alle
klassen. Op dit moment ontbreken bij ons nog de exacte gegevens van
de locatie, etc.
10 tot 17 september 2005
In Avilés in Asturië wordt in oktober de nationale thematische
tentoonstelling 'FILATEM 2005' gehouden; deze vindt plaats in het
Pabellon Municipal de La Magdalena.
Oktober 2005
In oktober 2005 wordt in Povoa de Varzim in Portugal een Nationale
tentoonstelling gehouden; verdere gegevens ontbreken momenteel nog.
Oktober of november 2005
In Gijón wordt 'ESPAMER 2005' gehouden, gewijd aan alle Europese
landen en aan Amerika. Verdere gegevens ontbreken bij ons momenteel
nog, zie evt op internet.
November 2005
In Portimão in Portugal wordt in november een belangrijke Nationale
tentoonstelling en wedstrijd gehouden met competitie in o.a. de Open en
1-kader Klassen. De exacte gegevens m.b.t. de locatie etc. ontbreken bij
ons op dit moment nog.
December 2005
Ieder jaar in de 1e of 2e week van december wordt weer de jaarlijkse
grote postzegelbeurs in Madrid gehouden, de Feria y Exposicion
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Filatelica 'FILATELIA 2005'. 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 Mayor.

2006
10 tot 15 mei 2006
Op deze data in 2006 wordt in Algeciras, in de provincie Cadiz, de
jaarlijkse 'EXFILNA 2006' gehouden; nadere info volgt tzt.
Oktober 2006
Alhoewel de data blijkbaar nog niet precies zijn vastgesteld, wordt in
oktober 2006 in Sevilla de wereldtentoonstelling 'ESPAÑA 2006'
gehouden onder auspiciën van de FIP, met een wedstrijd in alle klassen.
Het moge duidelijk zijn dat deze tentoonstelling met kop en schouders
boven de andere uitsteekt. Wij zullen u op de hoogte houden zodra meer
gegevens bekend worden, maar reeds nu staat vast dat er een KSP
afvaardiging naar deze geweldig mooie stad van Spanje zal gaan
(volgens mij zelfs de mooiste stad !). Prima te combineren met een
bezoek aan Cordoba, Ronda, Granada en de kust van Andalucië of de
sherry en portgebieden in het zuiden ….. Noteer dit vast in uw agenda's !
16 tot en met 20 november 2006
In hal 11 en 12 van het Heysel complex in Brussel wordt 'BELGIË 2006'
gehouden, de grootste en belangrijkste gebeurtenis van filatelistisch
België in 2006. Naast de tentoonstelling wordt een wedstrijd gehouden in
de Thematische filatelie en de 1-kader en Open klasse. En tegelijk houdt
men er de Wereldkampioenschappen Jeugdfilatelie. Deze beursdata
kunt u vast in uw agenda noteren, nadere gegevens volgen tzt !

5

DIVERSE BERICHTEN
De KSP Benefietveiling van september aanstaande
Op 10 september aanstaande, bij de KSP bijeenkomst die dan in Utrecht
wordt gehouden zal naast de gewone kwartaalveiling ook een
Benefietveiling worden gehouden ten bate van KSP. Deze veiling wordt
door Hans Vinkenborg gecoördineerd. Uit de opbrengsten hiervan
worden bijzondere activiteiten gefinancierd waarvoor geen subsidie bij
de Bond wordt gekregen, zoals de uitgave van eigen boeken of
vertalingen etc. Ook kan hieruit b.v. promotiemateriaal worden bekostigd.
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 gift-kavels uiterlijk op 1 juli aanstaande bij ons moeten zijn,
anders kunnen ze niet meer op de veilinglijst worden opgenomen.
Wij hebben al een aardig aantal stukken ontvangen en hopen dat U in de
komende weken nog eens wilt nagaan of u ook een bijdrage kunt
leveren. In principe is alles welkom, van kleine tot grote kavels, zoals
zegels, boeken, catalogi, brieven of wat dan ook, zolang het maar iets
met Spanje of Portugal of de algemene filatelie te maken heeft ! Dus
keer uw zolder, kelder, kasten en albums binnenste buiten en breng alles
naar KSP. Heeft u nog stukken in uw verzameling die er helemaal niet
inpassen of wilt u eindelijk ergens van af: geef het aan KSP ! Stel het
NIET langer uit en geef uw kavels aan Hans Vinkenborg. Uw gulle gaven
worden zeer op prijs gesteld !!! Alvast bij voorbaat onze dank !!!
De KSP domeinnaam op internet
Als u nog een idee heeft voor een verdere verbetering van de website
www.ksp-iberia.nl dan kunt u dit doorgeven aan Frits van Beekum.
Boeken en catalogi bestellen via KSP.
Helaas hebben we om tijdsredenen nogmaals moeten besluiten om de
bestelling van boeken en catalogi een kwartaal op te schorten. Maar
eigenlijk is dat ook veel beter want in September komen de nieuwe Edifil
2005 catalogi in de winkels zodat die 'vers van de pers' in ons
bestelprogramma kunnen worden opgenomen. In de vorige IBERIA
vertelden wij u al dat van de Spaanse Unificado serie (met harde kaft)
deel 1 en 2 zijn verschenen, wij hebben nog niets gehoord over de delen
3 t/m 5; zoals bekend komen er uiteindelijk 5 delen die elk 80 euro
kosten en wij vermoeden dat het nog wel enige tijd zal duren totdat die
compleet is. Wij nemen aan dat de nieuwe 2005 Afinsa catalogus van
Portugal ook rond September in de winkels zal verschijnen. Bij de
(volgende) IBERIA ontvangt u dus wel een bestellijst en daarop kunt u
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aangeven welke catalogi en/of boeken u wilt bestellen. Door boeken via
KSP te kopen steunt u KSP en verrijkt u uw kennis !
Wat moet u doen als u deze keer geen veilinglijst heeft ontvangen ?
In de vorige IBERIA's schreven wij u al dat u niet meer vanzelf een
veilinglijst ontvangt als u in de afgelopen 3 jaar nooit aan een veiling
heeft deelgenomen. Dit dient om kosten voor KSP te besparen.
Als u vandaag geen lijst heeft ontvangen bent u afgevoerd van de
verzendlijst voor veilingen. Wilt u toch een lijst dan kan dat zonder
problemen door even contact op te nemen met Frits van Beekum die u
er dan één zal toezenden. Als u de lijst digitaal wilt ontvangen kunt u ook
contact met hem opnemen, geef dan even aan of u de papieren versie
ook nog wilt hebben.
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 en (alleen) als u het wilt plaatsen wij uw advertentie ook
op de KSP website. Heeft u al een annonce, controleer dan of de tekst
nog goed is en geeft eventuele wijzigingen aan ons door. Wilt u ook
worden opgenomen, geef dit dan door aan Frits of Hans en het wordt in
orde gebracht. Wie weet waar het toe leidt ?
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 zijn
begrepen onze 'ster' uitgaven '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 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
10

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
contact 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. 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 !
Contributiebetaling 2005
De grote meerderheid van de leden heeft inmiddels de contributie over
2005 van 18 euro betaald. Maar een handvol heeft dit nog niet gedaan.
Als u het niet zeker weet, controleer dit dan svp als u nog niet betaald
heeft verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk alsnog te betalen, zodat
wij minder tijd hoeven te steken in de incasso. Alvast bedankt voor uw
medewerking !
Spanish Study Circle
Ook in Engeland is een Spanje vereniging actief en die heeft o.a. een
groot aantal (24) publicaties op haar naam staan. De Spanish Study
Circle is in 1956 opgericht, heeft zo'n 150 leden, geeft ieder halfjaar het
blad 'España' uit en houdt eens per jaar een grote veiling en organiseert
jaarlijks een weekend voor de leden. Informatie over lidmaatschap etc.
kunt u krijgen bij Mrs J.F.Richardson, 16 Fairford Avenue, Luton (Beds)
LU2 7ER te Engeland of op djr@fairfordave.fsnet.co.uk
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Zomerveiling 2005
Zoals ieder jaar zult u in juni aanstaande weer de jaarlijkse
Zomerveilinglijst 2005 ontvangen. Deze lijst wordt, net als de gewone
veilinglijst alleen naar de leden gestuurd die nog op de veilingverzendlijst
staan. Dus ook daar geldt dat als u eind juni nog niets heeft ontvangen
terwijl u er toch één wilt hebben u even contact moet opnemen met Frits
van Beekum (of Hans Vinkenborg die de Zomerveiling coördineert). Wij
wensen u ook in de zomervakantie veel postzegelplezier toe ! De
zomerveiling loopt af rond 1 augustus en de toewijzing en uitlevering zal
spoedig daarna plaatsvinden.

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 !!
In de vorige Vraagbaak stonden afbeelingen van 3 donkerbruine zegels
met een lid van de Spaanse koninklijke familie en daaronder in het
engels de naam van de persoon. Er zijn van diverse kanten reactie op
gekomen en daaruit valt op te maken dat deze plaatjes waarschijnlijk
dienden om een postzegelalbum te verfraaien door ze als extra illustratie
op te nemen in de kop van een blad of sectie. Totdat een andere, betere
oplossing komt lijkt het mij de meest plausibele verklaring.
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En dan was er de prachtige paarse zegel uit Aviles; op deze zegel is
geen enkele reactie binnengekomen, dus het is nog steeds volkomen
onduidelijk wat dat voor een zegel is. Reacties blijven welkom.
Hierbij vindt u deze keer 2 zegels die allebei uit de Provincie Navarra
komen, blijkens de opschriften. De eerste zegel is een grootformaat
zegel in vele kleuren, maar de kleuren olijfgroen en bruin overheersen.
De zegel geeft veel aanknopingspunten want er staat in het zwart de
volgende tekst
op:
DIPUTACION
FORAL
de
NAVARRA
en
daaronder nog:
Mosaico
del
Ramalete
(Tudela). Verder
staat linksboven
een
embleem
bestaande
uit
een soort ketting
in de rondte en
de
kroon
erbovenop
en
rechtsboven
staat in zwart nog een waardeaanduiding '30 pts'. Er staat geen naam
van een drukkerij op. Ondanks het feit dat dit geen algemeen geldige
frankeerzegel was staat er dus wel een frankeerwaarde aanduiding op.
Het tafereel bestaat uit een paardrijder en 2 paarden in het bos en
blijkbaar is dit dus een afbeelding van een tegel of een mozaïek. Uit het
woordenboek blijkt dat het Spaanse woord Foral 'wettelijk' of
'gerechtelijk' betekent dus blijkbaar is deze zegel uitgegeven door of
gebruikt door een gezagvoerende instantie in Navarra. Mij is dan ook
geheel onduidelijk wat het jachttafereel met deze instantie te maken
heeft. Maar ook de tweede zegel komt van deze instantie want ook daar
staat deze naam op. Op deze bruine zegel staat weer hetzelfde embleem met de kroon en nu een waarde van '10 cts'. Deze zegel heeft
echter nog een serie nummer op de voorzijde, te weten '1-R' gevolgd
door '360531'. Verder staat nu vlak onder de afbeelding van het kasteel
met een toren met kantelen nog de volgende tekst: Castillo de Olite
(zodat we nu weten welk kasteel dit is) en de naam van de bekende
drukkerij 'Fournier Vitoria'. De eerste zegel was ongebruikt maar deze
tweede zegel heeft nog een leesbare fletspaarse stempel ….T 1959. En
13

daarmee lijkt deze zegel ook in de tijd plaatsbaar. Een search op Internet
leert dat de Diputacion Foral een term is die tussen 1841 en 1982 werd
gebruikt voor wat we nu (na de bestuursherziening van 1982 in Spanje)
El Gobierno (de regering) zouden noemen. De hoofdstad is Pamplona
en deze provincie ligt tegen Frankrijk aan in het noorden van Spanje
langs de Golf van Biscaje. Het embleem blijkt het wapen van Navarra
met de gouden ketting en de koninklijke kroon. Het gotische kasteel van
Olite (een dorpje ten zuiden van Pamplona) stamt uit 1411 en was tot
1512 een Koninklijk paleis; dit dorp is nu het centrum van de wijncultuur
in Navarra.
Blijft natuurlijk de vraag waar deze zegels voor dienden en of er nog veel
meer bestaan. Ik vermoed van wel, maar het is ook raar dat andere
gelijke instanties in andere steden of streken van Spanje dan niet
soortgelijke zegels hebben uitgegeven. Zijn dit zegels voor frankering of
juist om boetes, leges en vergunninggelden mee te voldoen ?? Iedereen
die hier iets over kan zeggen mag zich melden en zal in de volgende
aflevering worden genoemd.

De Fournier stempels en opdrukken
van de Spaanse Koloniën
door: Hans Vinkenborg
In IBERIA 70 trof u een artikel aan over de valse Spaanse stempels en
opdrukken van Fournier. In dit artikel wil ik u graag afbeeldingen tonen
van de valse stempels en opdrukken die we kennen van de Spaanse
Koloniën. Evenals de vorige keer verwijs ik u naar de gespecialiseerde
catalogi voor afbeeldingen van de originele opdrukken en voorkomende
stempeltypen.
ANTILLAS ESPAÑOLAS
Tussen 1855 en 1873 werden postzegels uitgegeven die op zowel Cuba
als Puerto Rico gebruikt konden worden (daarna gaf elk eiland apart
zegels uit die per eiland herkenbaar zijn).
Maar in deze beginperiode kun je het gebruik
van de zegels op een bepaald eiland alleen
identificeren als er een stempel gebruikt werd
dat typisch was voor alleen dat eiland. Zulke
stempels bestaan, maar daarvan is niet
bekend dat Fournier ze heeft vervalst. De
enige stempel die (zowel in Spanje zelf als) in
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Puerto Rico en Cuba gebruikt werd en die wel door Fournier vervalst
werd zag u in het vorige artikel al voorbijkomen: de parilla mudo stempel.
Voor alle duidelijkheid toon ik deze hierbij nogmaals.
CUBA
Er zijn geen Cubaanse stempels bekend die vervalst zijn door Fournier
uit de Spaanse koloniale tijd. Wel zijn er 3 datumstempels die stammen
uit de periode rond en na de interventie door de USA van 1898. Maar
omdat bekend is dat er zegels uit de laatste jaren van de Spaanse tijd
(uit 1898 en vlak daarvoor) zijn afgestempeld met deze latere stempels
toon ik u deze hierbij toch wel. Dit zijn dus de valse Founier stempels.

Uit het feit dat geen typisch Cubaanse stempels bekend zijn uit de
periode 1855-1898 mag u helaas niet afleiden dat er geen zegels door
Fournier vervalst zijn uit die periode. Zo zijn er wel een flink aantal
opdrukken bekend die hij gebruik heeft. In Cuba zijn in 1855 en in 1860
zegels van Antillas Españolas uitgegeven die herkenbaar zijn aan de
opdruk Y 1/4. Met deze opdruk op de zegel Ed.nr. 3 van Antillas van 2
Real de Plata Fuerte werd aangegeven dat de porto alleen betaald was
voor verzending en bezorging
binnen
het
stadsgebied
Havana.
Als
u
gaat
vergelijken met de originele
opdrukken raad ik u o.m. aan
om goed te kijken naar de
rechter opwaardse poot van de Y en in het bijzonder of die recht of krom
is. In de catalogus kunt u zien welke opdruk bij de zegels uit 1855 hoort
en welke bij de opdruk uit 1860.
Enige jaren later kwamen in Cuba zegels met koning Alfonso XII in
omloop met een zogenaamde 'araña' opdruk. Deze opdrukken zijn
gebruikt op de emissie van 1883 en worden op pagina 16 getoond.
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De 5 typen opdrukken zijn dus alle 5 vervalst. Maar van de originele
opdrukken bestaan versies met de getallen 5, 10 en 20 in het midden

van de opdruk. Blijkbaar is de 10 helemaal niet vervalst en is van de 20
alleen het getoonde type bekend. Van de opdruk met de 5 in het midden
zijn dus 3 typen vervalst (zie afbeelding).
Tenslotte zijn er nog een aantal opdrukken door Fournier vervalst die ik u
niet toon omdat ze buiten ons verzamelgebied vallen: de opdrukken van
Puerto Principe uit 1898/1899 en de diagonale opdruk CUBA die voorkwam op zegels van de USA die gebruikt werden direct na de machtsovername.
PUERTO RICO
Naast de hierboven getoonde parilla mudo
stempel zijn er in de periode tot 1898 in Puerto
Rico nog 2 door Fournier vervalste
datumstempels gebruikt die vooral voorkomen
op zegels van de laatste emissie uit 1898.
Deze stempels toon
ik
hieronder
en
komen overigens niet
vaak voor omdat men
in Mayaguez vooral
andere typen stempels hanteerde (waaronder
een ovaal datumstempel) terwijl stempels uit
San German, een klein dorpje, zo-wie-zo al
bijna nooit voorkomen.
Bij dit soort stempels moet eerst naar de
datum gekeken worden, want daarvan had deze vervalser er maar één.
Andere (datum-)stempels van Fournier zijn niet bekend. Wel zijn er nog
een aantal opdrukken gevonden in de winkelinventaris van Fournier.
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Allereerst zijn er de parafen die gedrukt/gestempeld werden op de eerste
emissies van Antillas Españolas om in staat te zijn om de zegels van
Puerto Rico te kunnen onderscheiden van die van Cuba. De parafen zijn
de parafen van de Directeur der Posterijen van Puerto Rico en in de
catalogus kunt u weer zien welke paraaf op welke zegel hoort en hoe de
originele parafen er uit zien.

Voor alle duidelijkheid meldt ik hierbij dat u hierboven 4 opdrukken ziet.
De linker komt voor op de emissie van 1873, de 2e opdruk bestaat uit 2
naast elkaar geplaatste parafen en komt voor op de emissies van 1874
en 1875, de 3e opdruk bestaat ook uit 2 parafen en hoort bij de emissie
van 1876 en tenslotte is de rechter opdruk (met 2 parafen en een
horizontale paraaf erdoorheen) uit de 2e emissie van 1876.
Van alle latere opdrukken is er maar één bekend die door Fournier is
vervalst. Dit is de gestempelde opdruk met de tekst HABILITADO 17
OCTUBRE 1898. Over dit stempel lopen de
meningen nogal uiteen omdat er nooit een officiële
koninklijke circulaire is gevonden waarin werd
aangekondigd dat deze opdruk ingevoerd zou
moeten worden. Daarom zijn er flink wat mensen
die het standpunt aanhangen dat deze opdruk zowie-zo vals is, dus ook de opdruk die als origineel
gezien wordt. De datum verwijst naar de datum van
overdracht van Puerto Rico aan de USA die op 17
en 18 oktober 1898 plaatsvond. Maar het is verder inderdaad onduidelijk
in welke context de zegel met deze opdruk gebruikt zou moeten zijn.
Hoe het ook zij, de opdruk bestaat en de Fournier vervalsing ook. Uit de
Spaanse periode zijn verder geen vervalsingen van Fournier bekend.
Wel zijn er nog, net als bij de andere door de USA 'overgenomen'
koloniën opdrukken op zegels van de USA met de naam van de kolonie.
In het geval van Puerto Rico bestaat alleen de diagonale opdruk met de
tekst PORTO RICO (dus niet met PUERTO RICO).
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SPAANS MAROKKO
Ook van Spaans Marokko komen vervalsingen voor van een stempel en
van een opdruk. Deze worden hieronder getoond:

De grootrond datumstempel lijkt die van een veelvoorkomend type en
helaas is op de afbeelding de datum niet geheel leesbaar; we zien:
TANGER / .. .. 94 / MARRUECOS.
De 2 opdrukken zijn op het eerste oog redelijk gelijk alhoewel op de 2e
opdruk geen 'tilde' is geplaatst boven de N; maar naast dat er wat vetter
is gestempeld zijn er diverse verschillen, zoals de CO die elkaar wel/niet
raken en de L. van ESPAÑOL. Van Spaans Marokko is verder geen
Fournier vervalsing bekend.
FERNANDOO POO
Wij hebben tot dusverre geen stempels van Fernando Poo gevonden in
een Fournier album. Voorlopig zullen we daarom maar de conclusie
trekken dat er door hem geen stempels vervalst zijn. Helaas zijn er wel 3
typen opdrukken vervalst, namelijk de opdrukken van de zegels van de
emissies van 1896 tot 1900 met het kinderhoofdje van Koning Alfonso
XIII. Dit zijn de 3 afbeeldingen van de vervalste opdrukken:

Het zijn vaak voorkomende opdrukken die in de kolonie gebruikt werden
om oude voorraden zegels van Koning Alfonso XIII tegen een hoger
tarief te verkopen. Gelukkig zitten er een aantal duidelijke
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onregelmatigheden in deze valse opdrukken waardoor ze vrij gemakkelijk te herkennen zijn.
FILIPIJNEN
Dan is er tenslotte nog de kolonie Filipijnen. Hiervan zijn 2 verschillende
grootrond datumstempels bekend die overigens van hetzelfde type en
formaat zijn en
die gezien de
datum
waarschijnlijk zowel
op de laatste
zegels van de
Spaanse Kolonie
kunnen
voorkomen als
op de eerste
zegels van de
USA periode.
Het betreft MANILA / 12 DIC 98 / (FILIPINAS), en CAVITE / 21 DIC 98 /
(FILIPINAS). Andere Fournier stempels zijn niet bekend. Wel zijn er weer
verschillende opdrukken vervalst die we hierbij tonen:

De laatste opdruk HABILITADO 12 Cs Pta in een achtkantige platte
rechthoek is bekend van de emissie van 1878 / 1879 van de zegels met
Koning Alfonso XII; vooral de 2 wijkt af van de originele opdruk. De
eerste opdruk staat in de catalogus bekend als type V van de opdrukken
op de zegels van 1880 / 1883 en moet te herkennen zijn aan het streepje
boven 'les'. Tenslotte is de middelste opdruk bekend van de zegels met
Ed.nr 130A t/m 130D en ook deze opdruk toont duidelijke kleine
afwijkingen met het origineel.
Ook van deze kolonie tonen wij niet de Fournier opdrukken van de
zegels uit de USA periode, voornamelijk de diagonale FILIPINAS opdruk
omdat die buiten onze periode valt.
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Ik hoop dat ik u met het tonen van al deze valse stempels en opdrukken
attent gemaakt heb op de verschillende vervalsingen die kunnen
voorkomen zodat u dit soort opdrukken etc, vooral als ze op een dure
zegel staan, met enige reserve tegemoet zult treden. En vergeet niet dat
het bovenstaande slechts de 'oogst' is van 1 vervalser, terwijl er nog
zoveel meer vervalsers bekend zijn.

Jornaes 1876 – 1896, 2 ½ Reis (Nú. 48)
Al in 1875 werden de voorstellen
in
Regeringskringen
positief
behandeld om de porto van
kranten te verlagen van 5 Reis
naar 2 ½ Reis. De journalist en
afgevaardigde Pedro Correia da
Silva was een voorstander
daarvan en het lukte hem dit te
bewerkstelligen. De verlaging
van dit posttarief werd in het
decreet van 28 juni 1875
vastgelegd.
De
gewone
post
bedroeg
toentertijd 10x zoveel (25 Reis).
Persoonlijk zou ik dan in het
vervolg al mijn brieven in kranten
verpakt hebben verzonden, maar
het valt aan te nemen dat van Regeringswege de krantencommunicatie
van groot belang geacht werd. Bij gebrek aan radio en televisie was de
pers de enige mogelijkheid tot het volk te geraken en men voorzag dan
ook een enorme hoeveelheid zegels die een nieuwe drukmethode
noodzakelijk maakte. Er werden zo’n 240 miljoen (!) zegels gefabriceerd
in 20 jaar tijd, steeds met de dezelfde eenvoudige afbeelding en met
dezelfde prijs van 2 ½ Reis.
Het typografische systeem dat al sinds 1869 tot volle tevredenheid
gebruikt werd in de koloniën, vond ook in Portugal zijn toepassing ter
vervanging van het reliëfsysteem dat de zegels één voor één drukte,
terwijl en nu via een veel goedkoper systeem velletjes van 28 stuks
gefabriceerd werden.
In oktober 1875 begon men al te drukken, hoewel de officiële verkoop
datum (in de wet vastgelegd) pas op 15 februari 1876 plaatsvond. Hierbij
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valt nog te melden dat de nieuwe tarieven van kracht bleven voor
binnenlandse post tot 1918, 42 jaar dus.
Als we het tarief van een brief van 25 Reis afzetten tegen onze huidige
39 eurocent zou dus nu een krantverzending 4 eurocent moeten kosten,
naar 1875 maatstaven.
Tussen 1876 en 1886 werden er 98.327.064 2 ½ Reis zegels gedrukt op
Liso-papier (gewoon) in 12 ½ of 131 ½ tanding, zonder onderscheid.
In het begin was de kleur “verde-azeitona” (groen-olijfkleur); later
volgede de “bistre-esverdeado”, maar dan alleen in 12 ½ tanding. Bistre
is een bruinachtige kleur, hier met een groenachtige heldere tint.
Rond 1884 en 1885 volgden in 12 ½ en 13 ½ zegels in bistreesverdeado (bruin groenachtig) en aansluitend volgde nog een
onbekend en kleine oplage op gewoon papier met watermerk (letter “C”)
in 12 ½ tanding. In juni 1886 ging men een
tandingsmachine gebruiken van 11 ½ en werden
vellen gemaakt van 112 zegels of 150 zegels (zie het
artikel van Dave Davies “Don Carlos-Mochon”). Een
medewerker van de Casa da Moeda beschreef deze
oplage van 4.650.000 stuks als zegels van “een
nieuwe type”. Door de relatief geringe oplage is de
1886 Liso met 11 ½ tanding de duurste.
In 1887 begon men met het gebruik van Porcelana
papier, weer in de kleur bistre-esverdeado en tot 1894 drukte men
113.350.000 zegels steeds met nieuwe “inktleveringen” zodat de kleuren
steeds veranderden: geel, geel-bruin en bistre. Allen in met 11 ½
tanding.
In 1894 kwam het Pontinhado em lozangos-papier (puntjes in ruitvorm,
ook wel gewafeld papier). De eerste levering was in juni 1894 in de kleur
bistre welke tot de laatste levering in mei 1895 werd aangehouden. In
totaal 18.886.000 zegels. Deze mei 1895 oplage was 3.136.000 maar
onderscheidt zich nauwelijks van de oplage van 18.886.000 zegels. Ook
hier werd de 11 ½ tandingsmachine gebruikt.
Bij de eerste D. Carlos emissie (Neto) wilde men het type 2 ½ Reis al
veranderen in het borstbeeld van de koning, maar pas in 1895 gebeurde
dat werkelijk bij het type “Mouchon”. Tot 30 april 1896 gebruikte men de
2 ½ Reis Jornaes.
Hoewel de Jornaes-zegels anders doet vermoeden, werden deze zegels
ook als gewone frankeerzegels toegelaten en werden als zodanig in de
catalogi als normale postzegels toegelaten.
Door de Posterijen werden de Jornaes-zegels officieel bestemd voor
elke vorm van correspondentie. Nu was dit voor drukwerk tot 50 gram à
5 Reis best te doen, maar een gewone brief vereiste 10 Jornaes-zegels!
Er zal dus niet veel gebruik zijn gemaakt voor de gewone post ..!
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Krant “O Bijou” van 25 juli 1883 (eerste jaargang, nummer 1 !), gezonden
van De Montemor o Novo naar Lisboa
Overzicht van de Jornaes-zegels
Drukbegin oktober 1875 op gewoon (liso) papier
Emissie 1876 tot 1886, totaal 98.327.064 zegels in Liso-papier,
tandingen 12 ½ en 13 ½ , gedrukt in velletje van 28 stuks:
1876 (begin) groen-olijfkleurig / verde-azeitona in T. 12 ½ en 13 ½
1876 (eind) bistre-esverdeado claro / helder bistre-groen T. 12 ½
1884 bistre-esverdeado / bistre-groen T. 12 ½ en 13 ½
1885 bistre-esverdeado / bistre-groen T. 12 ½ en 13 ½
1885 verde-oliva / olijfgroen met watermerk “C” T. 12 ½
Emissie 1886
1886 (juni) bistre-esverdeado 11 ½, totaal 4.650.000
Emissie 1887 op Porcelana-papier (kalkhoudend), totaal 113.550.000
1887 bistre-esverdeado / bistre groen T. 11 ½
1887 amarelo / geel
1887 amarelo castanho / geel-bruin
1887 bistre / bistre
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Emissie 1894/1895 op Pontinhado-papier (gewaveld)
1894 bistre / bistre T. 11 ½, 18.886.000 stuks
1895 bistre / bistre T. 11 ½, 3.136.000 stuks
Alle hiergegeven kleuren zijn de oorspronkelijke. Het zal duidelijk zijn dat
na 125 jaar (weers)invloeden de toch al verwarrende kleurschakeringen
nog onduidelijker zijn geworden.
Jan van Gerwen

Relatiefolder?
Toen postdiensten (P.T.T., C.T.T.) nog enige aandacht hadden voor
verzamelaars (lang geleden dus) piekerden die diensten zich suf om
manieren te bedenken waardoor ze aan de Filatelist konden verdienen.
Sir Rowland Hill’s systeem moest toch meer winst kunnen opleveren.
Als een postzegel zonder tegenprestatie te kan worden
verkocht/geleverd of vernietigd, in ieder geval uit de roulatie genomen
kon worden !?
Welkom verzamelaar: koop een hele serie gestempeld en ongestempeld,
en blokken, ook postfris en gebruikt en in strips en boekjes (alhoewel
deze laatste twee nog van nut waren via automaten). Breng tevens
misdrukken op de markt, de verzamelaar koopt ze, doet ze in een album,
geniet ervan en
de Post strijkt de winst op zonder ooit een
tegenprestatie in de vorm van bestelling van een poststuk te hebben
geleverd. De Portugese C.T.T. is (was) hier sterk in, al moet ik toegeven
dat ze betere d.w.z. mooiere zegels uitgaf dan menig andere nationale
postdienst die ik in gedachte heb. Wat dacht U van Eerste Dag
Enveloppen (F.D.C.’s.) met complete series (veel meer waarde dan het
gebruikelijke tarief) ?
Een tijd lang hebben de filatelisten hieraan
meegewerkt als een verzamelgebied. Vooral de eerste jaren zonden
verzamelaars elkaar trouw de F.D.C.’s. Alles was dus eigenlijk
“maakwerk” en zwaar “overgefrankeerd”, maar wel mooi soms. Portugal
maakte het wat mij betreft helemaal bont met “F.D.C.B’s”, ofwel
F.D.C.Blocos. En zelfs Strips ! Waarschijnlijk omdat de Post aldus toch
nog poststukken moest bezorgen (werden kennelijk al moe bij de
gedachte) en misschien in samenzwering met Filatelistische
Veilinghuizen en/of handelaren werd de filatelist wijs gemaakt dat een
blanco F.D.C. (maar wel afgestempeld) meer waard is dan één die echt
gelopen is.
Onzinnig, wat is de meerwaarde van dat blanco adresvakje boven een
mooi “Aan de Missionarissen der Witte Vaders, Ouagadougou, ” die aan
de F.D.C. een authentiek stukje geschiedenisgeur geeft?
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En u denkt met een F.D.C. de Eerste uitgave in handen te hebben?
Think again ! Als Tante Pos een nieuwe serie heeft “uitgebroed” dan
stuurt ze aan haar Relaties een folder met belangwekkende informatie
zoals:
Nieuwe emissie:
a) Waarom c.q. waarover;
b) Ontwerper en (specimen) zegels;
c) Maat in mm. en tanding;
d) Mogelijke eerste dag stempel;
e) Drukkerij / systeem (bijvoorbeeld off-set);
f) emissieplan: Waarde, oplage en aantal zegels in het vel etc.;
g) Datum van uitgifte;
h) Waar kan onze relatie (postkantoor, handelaar, distributeur etc.) de
F.D.C.’s die hij denkt te kunnen slijten, bestellen ?
En dan heeft u wel de vroegst mogelijke issue (zij het voorafgestempeld
en dus niet geldig) in handen.
Karoy A.E.Gludovacz

Sangría
Tijdens de bijeenkomst van 20 november 2005 kwamen tientallen
verzoeken voor het recept van Sangría. Dit alles naar aanleiding van het
stukje In IBERIA 69 “Atlantische oversteek 1922”. Bij deze. Met dank aan
Henk Veen !

24

Oktober 2006, naar Sevilla ?

Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

