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Filatelistische  
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP) 





VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 10 september 2005 zal de jaarlijkse ledenvergadering 
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 : 

Verkiezing volgens rooster van de navolgende bestuursleden en/of 
de functies, t.w.: 

 
- Frits van Beekum, voorzitter/redacteur; 
- Hans Vinkenborg, penningmeester en vice-voorzitter; 
- Jan de Lange, commissaris algemene zaken. 

 
Frits van Beekum, Hans Vinkenborg en Jan de Lange stellen zich 
herkiesbaar. 

 
!! Wilt u zich verkiesbaar stellen voor één van de bovengenoemde  

functies stuurt u dan een berichtje aan het secretariaat !! 
 
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 
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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. 
 
 
 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst wordt gehouden op : 
  
Zaterdag 12 november 2005 te Utrecht (Spaanse dag!) 
Zaterdag  4 februari 2006 te Utrecht 
Zaterdag   6 mei 2006 te Utrecht 
Zaterdag  23 september 2006 te Utrecht 
Zaterdag 18 november 2006 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   
 
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:   
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http://www.afal-filatelia.com    of op 
http://www.anjef.com    of op 
htttp://www.ctt.pt 
 
Uw tips en bijdragen zijn van harte welkom! 
 
 

2005 
 
Door KSP worden dit jaar nog 2 bijeenkomsten gehouden: op 10 
september en 12 november in Utrecht. Op 10 september vindt tevens de 
benefietveiling plaats. De bijeenkomst van 12 november staat in het 
teken van Spanje en dan zal Hans Vinkenborg (een deel van) zijn grote 
falsificatenverzameling van de Spaanse koloniën laten zien en 
toelichten. Noteer deze data in uw agenda ! 
 
10 tot 17 september 2005 
In Avilés in Asturië wordt in september de nationale thematische 
tentoonstelling 'FILATEM 2005' gehouden; deze vindt plaats in het 
Pabellon Municipal de La Magdalena.   
 
5 tot 9 oktober 2005 
In oktober 2005 wordt in Póvoa do Varzim in Portugal een Nationale 
tentoonstelling gehouden in het ‘Pavilhão Municipal de Póvoa do 
Varzim’. Hij wordt georganiseerd door de Portugese filatelistische 
federatie en omvat de traditionele en maximafilatelie klassen.     
 
1 en 2 oktober 2005 en 1 en 2 april 2006 
Wat in Nederland de Filateliebeurs heet en 1x per jaar wordt 
georganiseerd heet in België 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 
 
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.  
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12 tot 16 oktober 2005 
In Barcelona wordt de jaalijkse nationale tentoonstelling gehouden 
‘Exposicion Filatelica Nacional FILABARNA 2005’. Deze wordt gehouden 
in het Casa Batlló te Barcelona.  
 
28 t/m 30 oktober 2005 
De philatelistenclub “Rotterdam” bestaat 100 jaar (1905-2005) en dit 
wordt gevierd tijdens de Dag van de Postzegel in het Congrescentrum 
Ahoy te Rotterdam-Zuid. Let op de nadere mededelingen in het 
Maandblad Filatelie ! 
 
november 2005 
In Portimao 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 lokatie 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 
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 
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(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 Tentoonstellingspark Heizel in 1020 Brussel 
(Belgiëplein) wordt 'BELGICA 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, men verwacht 80.000 bezoekers. Nadere gegevens 
volgen te zijner tijd !  
 
 
 
 
 
 
 

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 aktieve participatie: zonder uw inzendingen en 
reacties op de vragen van andere leden zal deze rubriek niet kunnen 
bloeien. Kijk uw verzameling nog eens na en stuur uw nog niet 
geïdentificeerde zegels (of afdrukken) in; alles wordt geretourneerd. Uw 
reactie wordt zeer op prijs gesteld !! 
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In de vorige Vraagbaak stonden 2 afbeeldingen van zegels uit de 
Provincie Navarra.  Beide zegels hadden iets te maken met de 
DIPUTACION FORAL de NAVARRA en blijkbaar dus met het gerecht of 
de gezagvoerende instantie in Navarra. Het vermoeden is dat het 
dienstzegels of fiscale zegels zijn van rond 1959. Maar het blijft verder 
vooralsnog onduidelijk of er meer van bestaan en voor welk doel ze 

werden gebruikt. Wij 
ontvingen geen reacties 
en kunnen het u dus niet 
zeggen.   
 
We hebben deze keer 3 
zegels waarvoor wij uw 
aandacht willen vragen. 
Allereerst is er een 
getande en een onge-
tande versie van een 
zegel die redelijk vaak 
voorkomt in partijen, 
meestal achterin in de 

afdeling ‘niet in de catalogus te vinden zegels’. De zegel is in het blauw 
getekend met een geel getekende achtergrond en in het rood staat er 
diagonaal opgedrukt: “SIN VALOR POSTAL”.  De zegel heeft dus geen 
postale frankeerwaarde.  
Toch staat er op: ‘25 cts’ en blijkbaar verwijst dit naar de bijdrage die aan 
het goede doel geschonken werd als deze zegel werd gekocht, want het 
woord ‘Beneficencia’ verwijst naar een goed doel. Dit goede doel heeft 
blijkbaar iets te maken met de stad of provincie Barcelona, want het 
wapen van Barcelona en het opschrift verwijst daar naar. Maar dat wil 
niet zeggen dat we nu weten welk goed doel de opbrengst kreeg. De 
voorstelling ‘vrouw met kinderen’ kan wellicht een aanknopingspunt zijn, 
maar ik weet het niet. Is het een religieus doel of is het voor de armen of 
….? Als iemand meer weet over deze zegel of de reden dat hij in omloop 
gebracht werd horen wij het graag. Wij schatten dat de zegel uit de 
zestiger of zeventiger jaren stamt. Wie kan ons verder helpen ? 
 
De derde zegel geeft wel wat meer aanknopingspunten. De getande 
zegel is veelkleurig en heeft als opschrift: ‘VI Semana Nacional del Libro 
infantil y juvenil’ en onderaan: ‘Libros por Favor!’.     
Dus heeft het blijkbaar iets te maken met de 6e Kinderboekenweek en 
dat stemt aardig overeen met de tekening van een kind onder een groot 
boek die aan het lezen is. Deze zegel heeft geen waarde opdruk en is 
wel postaal gebruikt als bijplakzegel getuige het stempel.  
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Het is opvallend dat men in Spanje bij zo’n 
gelegenheid een postzegel uitgeeft, bij 
mijn weten is dit b.v. in Nederland nog 
nooit gedaan voor de Kinderboekenweek. 
De naam van de drukkerij Miriam AG uit 
Bilbao is nog leesbaar onderaan de zegel. 
Het is een zeer fraaie veelkleurige zegel 
die er best zijn mag en wij schatten dat 
deze uit de zeventiger of tachtiger jaren 
komt. Ook deze hebben wij in geen boek 
of catalogus teruggevonden; als u iets 
meer weet over deze zegel horen wij het 
weer graag van u!  
 
 
In de volgende aflevering van De Vraagbaak zullen wij een interessante 
vraag voorleggen die we van Raymond Kruyer ontvingen n.a.v. een 
‘anders dan normaal gekleurde zegel’. Als er leden zijn, vooral in de 
Portugese hoek die afwijkende zegels of andere vragen hebben, dan 
worden zij in het bijzonder verzocht om hun vraag voor te leggen. Portu-
gal blijft ondervertegenwoordigd als u niets vraagt ! 
 
 

400 jaar Don Quijote 
 
In januari 1605 verschijnt bij de drukkerij van Juan de la Cuesta te 
Madrid El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (De 
scherpzinnige edelman Don Quichot van La Mancha) van Miguel de 
Cervantes Saavedra, een 57-jarige miskende amateur-schrijver. Het 
boek wordt meteen een doorslaand succes en is dit tot op heden 
gebleven.  
Don Quijote is een parodie op de in de 16e eeuw immens populaire 
ridderromans, die een geïdealiseerd en archaïsch beeld van de wereld 
geven; Amadís de Gaule (1508) is het bekendste voorbeeld van dit 
genre. In Cervantes’ roman is de lectuur van ridderromans oorzaak van 
de gekte van de hoofdpersoon, Alonso Quijano, die zich een dolende 
ridder begint te wanen. Hij begint zelf in een “Amadís de Gaula”-stijl 
praten, neemt de meer welluidende naam “Quijote” aan en trekt 
uiteindelijk in een zelf in elkaar geknutseld harnas op een aftandse 
merrie ten strijde tegen vermeende reuzen, tovenaars en anderssoortige 
slechterikken. De avonturen van Don Quijote en zijn schildknaap Sancho 
Panza vormen het hart van Cervantes’ meesterlijke parodie.  
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Daarnaast zijn er in de 
hoofdhandeling talrijke kortere 
episodes ! verteld door 
verschillende personages ! 
verweven, die voor een deel ook 
weer met elkaar samenhangen. 
Zoals in ridderromans gebruikelijk, 
presenteert Cervantes het verhaal 
van Don Quijote als zijnde een uit 
het Arabisch vertaald manuscript. 
Bijzonder is echter dat het verhaal 
door de fictieve vertaler, ene Cide 
Hamete Benengeli, af en toe door 
commentaar wordt voorzien, 
waarop Cervantes dan zelf ook 
weer commentaar geeft.  
Nog in 1605 wordt Don Quijote 
zes keer heruitgegeven, al in 1612 verschijnt er een Engelse en in 1614 
een Franse vertaling. Een zekere Alonso Fernández de Avellanada 
brengt in 1614 een zogenaamde tweede deel van Don Quijote uit en 
maakt van die gelegenheid gebruik om Cervantes op allerlei manieren 
aan te vallen. Hierop reageert Cervantes met de versnelde publicatie, in 
1615, van zijn eigen Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote 
de la Mancha (Tweede deel van de scherpzinnige heer Don Quichot van 
La Mancha), waarin hij Avellanada subtiel van repliek dient, zowel in het 
voorwoord alsook in verschillende hoofdstukken. Verder plagiaat 
voorkomt hij door Alonso Quijano aan het einde te laten overlijden, en 
wel zijn dwalingen berouwend en bij volle verstand. Cervantes zelf 
overlijdt één jaar later.  
Don Quijote II wordt totaal vier keer uitgegeven, maar in de volgende 
uitgaven worden beide delen gecombineerd. De eerste Nederlandse 

integrale vertaling 
van Don Quijote als 
Den verstandigen 
vroomen ridder, Don 
Quichot de la 
Mancha door 
Lambert van den 
Bos komt uit in 1657. 
Naast de vele 
vertalingen die zullen 
volgen, zijn er 
prozabewerkingen ! 
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al dan niet voor de jeugd !, toneelbewerkingen en toonzettingen.  
 
Waarom was en is Don Quijote, dat volgens sommigen na de bijbel het 
meest vertaalde boek van de wereld is, nou zo’n baanbrekend suc-ces? 
Wat kenmer-kend is voor dit boek is dat de auteur enerzijds 
tegemoetkomt aan de behoefte van de lezer naar spanning en vermaak 
door een spectaculair verhaal op een humoristische wijze neer te zetten. 
Anderzijds heeft Don Quijote een in die tijd ongekende psychologische 
diepgang: in de confrontatie met een scherp geobserveerde 
werkelijkheid werkt Cervantes de complexiteit van het karakter van zijn 
goedbedoelende, erudiete doch knettergekke hoofdpersoon uit. Don 
Quijote kan daarom in elk opzicht gezien worden als de bakermat van de 
moderne roman.    
     Tekst en illustratie omslag Koninklijke Bibliotheek 
 
 
 

Don Carlos - Mouchon-type (deel 5 - slot) 
Is plaatreconstructie mogelijk ? 

 
 
Druk-/loketvellen “K” :  Ik catalogiseer deze vellen gelijk aan die van de 
portzegels (1904) die (ook) in vellen van 70 stuks (10 X 7) zijn 
vervaardigd, ondanks dat ik geen complete “Mouchon”-vellen heb 
gezien. Het is een geheel afwijkend vel, omdat het vel geperforeerd is 
met de (zelfde) 11 ½ -perforatie machine. De perforatie gaat zowel door 
de rechter als de linker velrand (figuur 17, in IBERIA 70). Daar zijn geen 
perforaties in de boven- en onderkant, gelijk aan de loketvellen “E” en 
“F”.  
De vellen van 70 stuks hebben links als rechts een velrand waardoor de 
breedte van de drukmachine groter is dan men had aangenomen. 
Sommige vellen hebben een kolom van 1 tot en met 10 (drukvel van 150 
stuks), terwijl ook een kolom van 1 tot en met 12 bestaat (sommige 
portzegels). 
De lezer zal wel verwonderd staan waar ik heen wil. Ik heb 10 
verschillende drukvellen gecatalogiseerd, waarvan 6 (bijna) niet mogelijk 
is te catalogiseren. Ik heb ook een geruime tijd ermee gezeten, maar als 
alle loketvellen “E” en “F” werden genoemd, dan zou er geen probleem 
zijn. Als deze werden gedrukt in de “hoeveelheid” van 56 stuks 2 X 28 
naast elkaar) dan werden ze op een andere manier geperforeerd en ook 
op een ander tijdstip. Wij weten van de ongetande vellen, die (ooit) 
ontdekt werden in de archieven van de Casa da Moeda en nu als 
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proeven bekend staan. Deze vellen ook gebruikt voor de clandestiene 
drukken met kopstaande waarden etc. Misschien werden de drukvellen 
ongetand opgeslagen, zonder de landsnamen en de waarden. Mocht 
men weer zegels nodig hebben, bijvoorbeeld de 25 Reis zegels van 
Angola, werden de roden vellen uit het magazijn gehaald, bedrukt en 
geperforeerd. Dit was ook de bedoeling van de vereenvoudiging van het 
(Mouchon) ontwerp! Het verklaart ook dat sommige loketvellen 
geperforeerd zijn in 12 ½ en 13 ½. Was de 11 ½ machine op dat 
moment bezet voor andere doeleinden? Deze situatie gaf ook onze 
“clandestiene vrienden” de mogelijkheid om alles te vervaardigen en hun 
portefeuilles te vullen.      
Zonder de velrand onder kunenn “E” en “F” gelijk zijn aan “G” en “H”. En 
“E” kan ook de linker velrand missen waardoor deze niet te herkennen is. 
Er de loop van de tijd zijn de verschillen ontstaan toen de zegels door de 
vraag weer in omloop moesten komen. Tenslotte zijn is vanaf 1898 
gebruikt en tot en met 1911 (met de “Republica”-opdruk) gebruikt. 
Daarvoor dienen wij meer herkenningspunten te hebben. Men moet dan 
denken aan “kleine hulpmiddelen”, zoals kleine inktvlekjes, inkepingen, 
streepjes etc. Bijvoorbeeld bij loketvel “E” de 26e zegel waar een klein 
lijntje is onder de zegel. Er dient nog veel tijd in onderzoek worden 
gestoken om de nodige loketvellen te kunnen platen.  
 
ENKELE DRUKVELLEN 

Ik heb geen bewijs 
gevonden inzake 
de enkele 
drukvellen. Ik ben 
ervan bewust dat 
enkele koloniën 
andere perforaties 
hebben dan alleen 
11 ½ , zoals Cape 
Verde (12 ½) en 
India (13 ½ ). Dit 
komt waarschijnlijk 
dat een (loket)vel 
is samengesteld 
van één, twee of 
vier loketvellen, 
daarna versneden 
en (eventueel later) 
geperforeerd. Het 
probleem is dat er 
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geen herkenningspunten zijn wanneer de vellen werden geperforeerd 
met een Harrow-machine, misschien alleen de enkele kenmerken in de 
zegels zelf. Maar er zijn maar weinig mensen die zich gehele vellen, in 
grote hoeveelheden, kunnen veroorloven om de vellen te kunnen platen. 
Daarom laat ik deze studie aan iemand over die rijker is dan ik ! 
 
ONGEWONE DRUK-/LOKETVELLEN  
Er zijn enkele loketvellen van Don Carlos (Neto) van de eilanden met 
perforatie 11 ½ gemaakt van (ongeveer)  gehalveerde loketvellen van 28 
stuks. Ik ben er niet zeker van of enige  Mouchon-typen in dit formaat 
zijn vervaardigd. Naar mijn mening gaat het hier om een proef en zijn dit 
“presentatie” velletjes. Ze blijken vervaardigd te zijn uit de onderkant van 
de drukvel (van 112 stuks). Deze kleine velletjes. Naar mijn mening 
hoeven we ons niet verder bezig te houd met dit formaat en met het 
platen van de Mouchon-typen. 
 
DRUK- EN LOKETVELLEN VOOR HET PLATEN (MOUCHON-TYPEN) 
Wat ik tot nu heb gevonden voor het 
platen van de Mouchon-typen van 
Portugal is niet veel en lijkt mij een zeer 
moeilijke taak. Volledige drukvellen van 
150 stuks zijn nodig. En tot nu toe heb ik 
er geen één gezien. Of we hebben 
complete loketvellen nodig met 
voldoende velranden om ze te 
identificeren van welke “hoek” ze uit de 
drukvel van 112 stuks deze komt. Voor 
de koloniën heb je ook complete 
loketvellen nodig. Je moet in ieder geval 
weten van welke 6 verschillende 
loketvellen (van 28 zegels) ze afkomstig 
zijn.  
Een beschadigde cliché kan er tijdelijk uit zijn gehaald om 
schoongemaakt te worden of om vervangen te worden. Maar er zijn toch 
voldoende cliché-kenmerken achtergebleven om te kunnen platen. De 
zelfde cliché-kenmerken kunnen in meerdere verschillende loketvellen 
terug gevonden worden. Mede omdat de 112 clichés ook werden 
gebruikt voor 2 loketvellen van 56 stuks. 
De lezer zal zich nu nog steeds afvragen “of de Don Carlos Mouchon-
typen geplaat kunnen worden”. Ik ben verheugd dat ik een systeem heb 
ontwikkeld dat ik dat nu redelijk kan doen. Toe nu toe nog niet veel, maar 
ik hoop in de toekomst meer zegels te kunnen platen. 
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MOUCHON-TYPEN VAN INDIA 
Figuur 23 ziet men een cliché-kenmerk. Dit kenmerk komt voor bij de 1 
real, de 2 en 9 Reis en de 1 Tanga. 
Voor de 2, de 9 Reis en de 1 Tanga is het aanwezig op positie 18 op het 
loketvel “F” met een lijn onder de zegel op positie 26 en voor de 1 Real 
op positie 14 op het loketvel “F” met de gebroken lijn onder de zegel op 
positie 28.Ik heb het niet gezien op andere loketvellen en waarden. Wat 
het verrassende hier 
is dat we te maken 
hebben met zegels 
van verschillende 
kleuren, zijnde geel, 
rood en lila-grijs. Je 
zou denken dat de 
clichés uit het 
drukraam is gehaald 
om schoongemaakt te worden, blijkbaar dus niet.                      figuur 23 
 
MOUCHON-TYPEN VAN LOURENÇO MARQUES 

Reg Featherstone heeft me enkele 
foto’s gezonden met enkele cliché-
kenmerken. Één heeft twee kleine 
krasjes aan de rechterkant bij “A” 
van “Portugal” (figuur 24). Hij heeft 
dit cliché-kenmerk ook gezien bij S. 
Thomé e Principe, Angola, Guiné en 
Moçambique. Voor Lourenço 
Marques geldt dit kenmerk voor de 
75 Reis zegel op de 28e positie van 
het loketvel “B” met een liggende “h” 
gevormde linker hoek op de zegel 
op positie 25 en de zegels met de 
twee krasjes op positie 4 en 8. (Mijn 

figuur 24                           loketvel is met de landsnaam in de 
ondervelrand). Ik heb geen   loketvellen van andere koloniën om het één 
en ander te controleren of het altijd de 28e zegel is van loketvel “B”. 
 
CONCLUSIE 
Ik was zeer verheugd om al enkele Mouchon-type zegels te kunnen 
platen, omdat het mij onmogelijk leek. In de toekomst hoop ik met mijn 
systeem  meer te kunnen publiceren inzake het platen van deze 
Mouchon-typen, in het bijzonder voor India en Oost-Afrika, waarvan 
gelukkig een aantal complete loketvellen heb kunnen bemachtigen. 
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Wanneer een lid mij kan helpen omdat hij complete loketvellen heeft, 
hoor ik dat graag van hem/haar. Misschien kunnen we dan eerder de 
resultaten publiceren. 
De verzamelaar moet wel weten dat de moederplaat zeer vakkundig is 
vervaardigd en beschadigingen (kenmerken) in het begin niet veel voor 
kwamen. Later zijn er meer beschadigingen ontstaan. Het waarschijnlijk 
dat de latere drukken het interessants zijn, zoals voor de “Republica” 
opdrukken. 

     Dave Davies 
 
Bron : “Fundamentals of Philately” van L.N. Williams; 
  “História do Sellos Postal Portuguès” van Oliveira Marques; 
  Correspondentie met Reg Featherstone.  
 
 
 

BOEKBESPREKING 
 
 

In een uitgave van de Nucléo Filatélico van 
het Ateneu Comercial do Porto is in april 
van dit jaar het eerste deel verschenen van 
de verzamelde artikelen geschreven door 
Armando Vieira.  
Vieira was de schrijver van het in 1983 
verschenen standaard werk “Selos 
Clássicos de Relevo de Portugal”. 
Bovendien stond hij aan de wieg van wat 
wij heden ten dage kennen als de Afinsa 
catalogus. Hij was een man met een 
enorme kennis van de Portugese postale 
geschiedenis. 
Het boek bestrijkt de periode 1968-1988 en 
bevat artikelen en studies die in de loop 
van deze jaren in diverse filatelistische 

(Portugese en Engelse) tijdschriften zijn verschenen. Hoewel de meeste 
artikelen in het Portugees zijn geschreven is van een tiental ook de 
Engelse vertaling opgenomen. De opgenomen afbeeldingen zijn niet 
altijd van even goede kwaliteit, doch voor Portugal verzamelaars, die ook 
geïnteresseerd zijn in voorfilatelie en postgeschiedenis is dit boek een 
welkome aanvulling. 

       Henk Veen 
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LEEFTIJD TAP 
 
Het verzwijgen van de juiste leeftijd blijkt niet alleen bij dames voor te 
komen!  

Op 1 december 1963 gaf de 
Portugese Post drie zegels uit ter 
gelegenheid van het 10 jarig bestaan 
van de TAP in 1964 (Afinsa 
922/924). In 1979 werd dit gevolgd 
door 2 luchtpostzegels (Afinsa 12 en 
13) ter gelegenheid van het 35 jarig 
bestaan. 
Volgens de eerste serie werd de 
TAP dus in 1954 opgericht; volgens 
de tweede serie in 1944. Een 
verschil van 10 jaar!  Er klopt dus 

iets niet. Wat is nu de werkelijke datum? 
Volgens de website van deze 
vliegtuigmaatschappij: “1945 - Oprichting 
van de Transportes Aéreos Portugueses 
op 14 maart.” 
Geen van beide emissies noemt dus de 
juiste datum. De tweede uitgave is er 
echter het dichtste bij. 
 
(bron: Carlos Pimenta, Clube Nat. De 
Filatelia) 
 
 

DIVERSE BERICHTEN  
 
De Benefietveiling  
Zoals aangekondigd wordt er in de september bijeenkomst naast een 
gewone veiling ook een Benefietveiling georganiseerd. U ontvangt de 
stukken bij deze IBERIA. De lijst toont een zeer gevarieerde 
samenstelling van kavels waarvan er enkele vloeibaar zijn en andere 
eetbaar ….; deze zijn alle van 5-sterren kwaliteit blijkens de aanduiding. 
Gelukkig staan er ook een groot aantal heel interessante filatelistische 
kavels op, b.v 1e dag enveloppen, boeken, wonderzakken en 
tijdschriften, zelfs Portugese aandelen en veel Spaanse en Portugese 
zegels. Het is de moeite waard om te komen bieden, zoals u weet gaat 
de opbrengst naar KSP en die kan dit zeer goed gebruiken om de 
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publicatie mogelijk te maken van Nederlandstalige studies en dergelijke 
m.b.t. de Spaanse en Portugese filatelie. Als er iets bij staat waar u zelf 
niets mee kunt maar waar u uw neefje of schoonmoeder gelukkig mee 
kunt maken, biedt dan toch ! Het topstuk uit de Benefietveiling is de 
ongetande serie Franco zegels van luxe kwaliteit, kavel nummer 43 en 
wij verzoeken u die zeker te gaan bekijken. Al met al belooft het een 
geanimeerde veiling te worden en wij danken u nu reeds voor uw gulle 
gaven !!! 
 
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. 
 
Ook deze maand: Boeken en catalogi bestellen via KSP. 
Bij deze IBERIA ontvangt u ook weer de lijst waarop u kunt aangeven 
welke catalogi en boeken er besteld kunnen worden. Helaas zijn er nog 
steeds een aantal catalogi die pas in 2006 zullen uitkomen en daar gaan 
we niet op wachten; volgend jaar zullen we zien of er nog een 
bestelronde kan komen.  
De Spaanse catalogi met slap kaft en met hard kaft delen 1, 2 en 3 zijn 
al verschenen, deel 4 wordt wel verwacht maar wij kunnen niet 
garanderen dat dit al dit jaar gaat lukken. De beide catalogi van Cuba 
zijn inmiddels verschenen. Van Portugal is alleen het deel van Portugal 
verschenen, het deel van de koloniën komt pas volgend jaar.  
Verder zijn er op verzoek nog 3 andere series boeken opgenomen, alle 
in het Spaans. De 1e serie staat gespecificeerd en kunnen we met 
korting kopen. De 2 andere series staan in de voetnoot genoemd; als u 
wilt weten welke boeken het zijn of hoeveel ze ongeveer kosten dient u 
contact op te nemen met Hans Vinkenborg, bij voorkeur in het weekend. 
Bestudeer de lijst goed en aarzel niet te bestellen want van iedere 
bestelling gaat de helft van de korting naar u en de andere helft naar 
KSP, zodat u er weer een goed doel mee dient !!! Door boeken via KSP 
te kopen steunt u KSP en verrijkt u uw kennis !  
 
Zomerveiling 2005 
Afgelopen zomer hebben we weer een zomerveiling georganiseerd 
waaraan zo’n 15 leden actief hebben deelgenomen. Vooral op de 
Spaanse kavels werd goed geboden waarbij de periode 1940-1960 vrij 
sterk was en opvallend veel gestempelde zegels werden verkocht. Bij 
Portugal was net als voorgaande jaren de moderne filatelie het meest in 
trek, vooral weer de blokken. De verkoop beliep ruim € 1.750 dus er is 
weer een substantiële bijdrage geleverd aan KSP. Alle kopers en bieders 
worden dan ook hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
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Als u dit jaar geen zomerveilingkavellijst heeft ontvangen bent u 
afgevoerd van de verzendlijst om druk- en portokosten te besparen. 
Iedereen die in de laatste 3 jaren op een KSP veiling heeft geboden en 
alle nieuwe leden staan automatische op de lijst. Wilt u alsnog op de lijst 
genoteerd worden laat dit dan s.v.p. even weten aan Hans Vinkenborg of 
Frits van Beekum.   
 
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 
meer informatie vermeld staat. Ook bij Frits van Beekum of Hans 
Vinkenborg zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar. Aanbevolen ! 
 
e.mail adressen van leden 
Henk Veen, onze secretaris, verzamelt nog steeds 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 
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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 !  
 
Rondzendverkeer via de heer Persoon 
Zoals bekend verzorgt de heer Persoon voor de leden die zich hebben 
opgegeven een uitstekende rondzenddienst van zegels van Spanje, 
Portugal en koloniën. Thuis op uw gemak kunt u een keuze maken uit 
het rijke aanbod van zegels waarbij soms ook net die ene moeilijke zegel 
kan zitten waar je al jaren naar op zoek was. Wij bevelen u aan om zich 
op te geven als u nog niet aangemeld bent, in de binnenomslag kunt u 
de adresgegevens terugvinden. Sommigen zien op tegen de € 5,75 
aangetekende kosten van het doorsturen van de zegels naar het 
volgende lid op de lijst, maar in de praktijk vallen die kosten reuze mee 
als je ziet wat er aangeboden wordt. En je moet wat overhebben voor je 
hobby! Aarzel niet, meldt u aan !! 
 
Lezing door Hans Vinkenborg over vervalsingen. 
De bijeenkomst van November zal weer Spaans getint zijn en wij hebben 
Hans Vinkenborg bereid gevonden om op die bijeenkomst een praatje te 
houden over een deel van de vervalste zegels van de Spaanse koloniën. 
Hij beschikt over een grote referentieverzameling van dit gebied en deze 
verzameling zal, als het technisch lukt, worden getoond op de 
tentoonstellingskaders in de zaal. De collectie is vooral visueel zeer 
aantrekkelijk omdat de meeste vervalsingen vergroot zijn gescand 
waardoor de details beter zichtbaar worden. Hij heeft in de loop van de 
afgelopen jaren een grote kennis van dit deelgebied en de achtergrond 
opgebouwd, zodat zowel over de postale als de filatelistische 
vervalsingen verteld kan worden. Het belooft een zeer interessante 
bijeenkomst te worden, kom naar Utrecht als u kunt !!   
 
Interessante websites 
Wij vestigen graag weer de aandacht op de volgende sites die 
interessante informatie verschaffen aan de Spanje/Portugal verzamelaar. 
Op de Portugese site www.pedro.figueiredo.org kunt u informatie 
vinden over de in Porto gevestigde handelaar Pedro Figueiredo en zijn 
veilingen en materiaal dat te koop is. Verder zijn er heel erg interessante 
essays en informatie beschikbaar over sommige Spaanse en de 
Carlisten zegels op de site: http://users.skynet.be/bk378077 
waaronder een plaatreconstructie. Deze site is uit België maar in het 
Spaans. Henk Veen maakt ons nog attent op de Portugese site: 
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  D. Carlos, Mouchon-type, pagina 9/13 
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