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Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 4 februari 2006 zal een bijeenkomst plaatsvinden in het
Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht. Telefoon zaal: 030 - 2800.128.
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.
Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar - tegen betaling - aanwezig.
AGENDA :
1.
2.
3.
4.
5.

11.00 - Opening; ingekomen stukken en bestuursmededelingen;
11.20 - verzameling van Frits van Beekum *
12.00 - Lunch;
13.00 - Veiling;
13.30 - Gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen, ruilen, etc.

* Tijdens deze bijeenkomst zal Frits van Beekum iets uit zijn verzameling
Portugal laten zien en eventuele vragen beantwoorden (zie pagina 24).
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(en) wordt/worden gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

6 mei 2006 te Utrecht (ledenvergadering)
23 september 2006 te Utrecht
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. Als
u bijdragen voor de agenda heeft kunt u deze per e.mail sturen naar
Hans Vinkenborg op j.a.vinkenborg@freeler.nl.
Als u de Spaanse taal machtig bent vindt u meer info over beurzen en
tentoonstellingen op www.fesofi.es. En voor informatie over Portugese
beurzen kunt u ook gaan naar www.afal-filatelia.com of www.anjef.com
of www.ctt.pt.
Uw tips en bijdragen zijn van harte welkom!

2006
27 t/m 29 januari 2006
In Loosdrecht wordt weer de jaarlijkse FILATELIEBEURS gehouden en
ook KSP zal weer vertegenwoordigd zijn met een stand. Veel gespecialiseerde verenigingen en handelaren zijn weer op de beurs aanwezig en u
kunt er vast wel iets van uw gading bij vinden. Voor meer gedetailleerde
informatie verwijzen wij u naar het artikel in het Maandblad Filatelie van
deze maand. Zeer aanbevolen !
1 en 2 april 2006 en op 30 september/1 oktober 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
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Antwerpen en altijd de moeite waard om eens te verkennen! Informatie:
www.nipa.be.
5 tot 13 mei 2006
Op deze data in 2006 wordt in de zuidelijke havenstad Algeciras, in de
provincie Cadiz, voor de 44ste keer de jaarlijkse 'EXFILNA 2006'
gehouden; volgens onze informatie is de lokatie in of bij het warenhuis
van El Corte Ingles van Algeciras.
7 t/m 13 oktober 2006
De wereldtentoonstelling in Malaga heeft als naam: ‘EXPOSICIÓN
MUNDIAL DE FILATELIA ESPAÑA 06’ en wordt georganiseerd 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. De lokatie is ietwat
merkwaardig, namelijk op 7
verschillende
buitenlokaties
verspreid door het hele centrum;
op de website van Fesofi ziet u
een plattegrond en verdere
details
(www.fesofi.es/pagconte/noticias.htm). Wij zullen u op de hoogte houden
zodra meer gegevens bekend worden, maar reeds nu staat vast dat er
een KSP afvaardiging naar Malaga zal gaan. Prima te combineren met
een bezoek aan Andalucië. Noteer dit vast in uw agenda ! In verband
met deze tentoonstelling zal de Spaanse Correos een bijzondere zegel
uitgeven waarvan u bijgaand vast een afbeelding aantreft. De zegel toont
het logo van de tentoonstelling, bijzonder fraai ! Wij hopen u in Malaga te
kunnen ontmoeten.
16 tot en met 20 november 2006
In hal 11 en 12 van het Tentoonstellingspark Heysel in 1020 Brussel
(Belgiëplein) wordt 'BELGICA ’06’ gehouden, de grootste en belangrijkste gebeurtenis van filatelistisch België in 2006. Naast de tentoonstelling
met 2.500 kaders 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 tzt !
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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 !!
Ook deze keer ontvingen wij geen reaktie van leden op de geplaatste
zegels. Daarom deze keer slechts 1 nieuwe zegel. Het betreft een
donkergroene zegel die blijkbaar echt
gelopen heeft, getuige het stempel. De
zegel toont een Portugese tekst die
aangeeft dat de opbrengst van deze zegel
gebruikt gaat worden voor het ‘sociale’ werk
van de CTT. De afbeelding toont een grote
vogel die haar jongen voert, dus neem ik
maar aan dat het sociale karakter wellicht
iets van doen heeft met zuigelingenzorg.
Het stempel is gedateerd 22 maart 1945 en
meldt de woorden Correos en Telegrafos
maar helaas een onleesbare plaatsnaam
onderaan. Wij vragen ons af of iemand van
onze leden deze zegel wel eens op brief
gezien heeft of weet waar de opbrengst
voor diende. Iedere reaktie is welkom; u kunt zich melden bij Hans
Vinkenborg of Frits van Beekum.
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Antwoord redactie:
De
zogenaamde
“Pelikaan”
zegels
hadden
geen
frankeerwaarden en
werden
bijgeplakt
om het (sociale)
fonds
van
de
Portugese PTT aan
te vullen waaruit
diverse
zaken
werden gefinancierd.

VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
OVER 2004
Met enige vertraging heb ik de jaarrekening van K.S.P. over het boekjaar
2004 op kunnen maken; ik hoop ook op korte termijn de jaarrekening
over 2005 te kunnen presenteren zodat we weer helemaal bij zijn. Voor
een goede vergelijkbaarheid worden ook de cijfers over 2002 en 2003
vermeld die u al eerder heeft gezien. Deze jaarrekening bevat o.m. ook
de resultaten van de gewone veilingen, de zomerveiling en de
boekenverkoop. De gegevens van de gewone veilingen zijn door Peter
Moorer aangeleverd.
De jaarrekening is aan de kascommissie (de heren Nico Beek en Rinus
Hagenaars) voorgelegd; zij hebben de jaarrekening gecontroleerd en in
orde bevonden en worden bij deze bedankt voor hun inspanningen.
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EEN BIJZONDER JUBILEUM-VEILINGKAVEL
In de vorige Iberia hebben wij u verteld dat we ieder kwartaal een bijzonder kavel gaan veilen waarvan 50% van de opbrengst ten goede komt
aan KSP als reservering voor ons 20-jarig Jubileum in 2007. In de afgelopen november veiling kwam Edifil zegel nummer 765 (*) in de veiling
en het doet ons plezier u te kunnen melden dat deze zegel is verkocht
voor 170 euro, zodat een begin met het vullen van de spaarpot gemaakt
kon worden. Wij danken zowel de verkoper als de koper die dit mogelijk
maakten !
Ook in de komende veiling zit weer een bijzonder jubileumkavel. Zoals u
zich zult herinneren wordt er bij de toeslag van dit kavel, in afwijking van
de normale veilingkavels, géén provisie in rekening gebracht. De koopprijs is dus netto !

Het kavel dat deze keer wordt aangeboden is een zeer zeldzame serie
van Spanje: de duikbotenserie van 1938. In de catalogus kunt u deze
serie vinden onder Edifil nummer 775-780; de zegels hebben een
minieme plakkerrest en de cataloguswaarde is € 595,00. Voor dit
jubileumkavel wordt een inzet aangehouden van € 250,00. Ook dit kavel
wordt éénmalig aangeboden. Om u een beter idee te geven van de
uitzonderlijk hoge kwaliteit hebben we weer een afbeelding van deze
zegels opgenomen. Zoals u ziet is de centrering perfect en ook dit kavel
is weer van grote topkwaliteit. Wij hopen dat er ook deze keer een koper
gevonden kan worden want de inzet is laag gezien deze hoge kwaliteit,
terwijl dan tegelijkertijd een verdere aanvulling aan het KSP Jubileumfonds gegeven kan worden. Uw bod wordt zeer op prijs gesteld !
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De lezing over vervalsingen van de
Spaanse Antillen (1857-1898)
In de bijeenkomst van afgelopen
November heeft ons bestuurslid Hans
Vinkenborg
een
geweldig
interessante lezing gehouden over de
vervalsingen van de zegels van de
Spaanse Antillen. Hij presenteerde
zijn unieke vervalsingen verzameling
in 7 kaders gevuld met topmateriaal
dat ook in een internationale context
tot de hoogste kwaliteit gerekend kan
worden
vanwege
de
grote
hoeveelheid verschillende variëteiten
die tentoongesteld werden. In zijn
lezing werd aan de hand van
voorbeelden ingegaan op veel
relevante aspecten. Zo bleek het
herkennen van een vervalsing van de
1e emissie van de Isabella II zegels
bemoeilijkt te worden door het feit dat
de originele zegels vaak van heel
slechte kwaliteit zijn omdat de drukplaat regelmatig werd
‘schoongemaakt’ met een zuur dat ieder detail van de gravure deed
verdwijnen. En omdat de 1e emissie bijna 10 jaar in omloop is gebleven
(van 1857 tot ongeveer 1865) hebben uiteindelijk meer dan 20
verschillende
vervalsers
met
succes vervalsingen
in omloop gebracht,
soms
zelfs
via
omgekochte
loketbeambten op het
postkantoor.
De
meeste typen zijn
beschreven in een
boek van de hand
van Armengol en
Rosell
en
Hans
Vinkenborg vertelde
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dat de verzameling van Armengol met postale vervalsingen de basis is
geweest van zijn huidige verzameling.
De verzameling geeft waar mogelijk aan of de vervalsing gemaakt is ter
benadeling van de posterijen (een postale vervalsing) of lang nadat de
zegel al uit de roulatie was en dus ten nadele van de verzamelaar is
gemaakt (een filatelistische vervalsing). Maar het kan natuurlijk
voorkomen dat het onduidelijk is uit welke bron en tijd de zegel komt en
dat het dus niet bekend is of de vervalsing postaal is of niet. Van de 1e
emissie van de Isabela II zegels zijn verreweg de meeste typen postale
vervalsingen die dus ooit echt ‘gelopen’ hebben op een brief. De meest
voorkomende filatelistische vervalsers die bekend zijn van de Spaanse
zegels zijn de Gebroeders Spiro uit Hamburg (1864-1880) en Segui uit
Barcelona (1905); vooral Spiro heeft bijna elke zegel nagemaakt. In de
verzameling werd verder aangegeven welke zegels aan deze vervalsers
worden toegeschreven en waarom. Maar ook andere ‘bekende’
vervalsers kwamen in de presentatie voor zoals Fournier en Sperati. In
de presentatie werden diverse complete brieven getoond die met valse
zegels zijn gefrankeerd en zelfs diverse keuringscertificaten van
keurmeesters uit Spanje die het bepaalde type vervalsing bevestigen. Er
bleken allerlei rariteiten, misdrukken en afwijkingen te zijn opgenomen
die Hans tijdens de presentatie toelichtte.
Omdat de details van de vervalsingen
vaak moeilijk zichtbaar zijn met het
blote oog had Hans van alle originele
zegels en van alle postale vervalsingen
een foto toegevoegd die een 400%
vergroting gaf van de zegel. Hierdoor
was voor een ieder vrij goed zichtbaar
waar de verschillen gezocht moesten
worden. Tijdens de lezing vertelde hij
nog dat echte topstukken bij de grote
veilinghuizen eigenlijk alleen op de
markt komen nadat een bekende
verzamelaar is overleden. En wat
bleek: enkele dagen na de lezing van
Hans werd vernomen dat ook de heer
Rosell inmiddels was overleden en dat
Hans in staat geweest is om ook uit
zijn verzameling enkele topstukken te
kopen die dus binnenkort aan zijn
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verzameling worden toegevoegd !
De bijzonder geanimeerde lezing was uiterst leerzaam en werd door de
aanwezigen met grote belangstelling gevolgd en met een luid applaus
beloond. Wij bedanken Hans voor zijn geweldige presentatie en hopen in
de toekomst nog meer van hem te zullen horen !
Op de foto’s in het artikel ziet u Hans in actie tijdens de lezing terwijl ook
een deel van de leden zich zullen herkennen in de zaal.

Wat is postzegels verzamelen toch een
leuke hobby
Tijdens een van mijn bezoeken aan Lissabon heb ik een wandeling
gemaakt over de mooie maar drukke Avenida da Liberdade. Links en
rechts op deze laan zijn brede schaduwrijke wandelstroken aangelegd
met bankjes, terrasjes en beeldengroepen. Een van die beeldengroepen
kwam mij om de een of andere reden bekend voor, alsof ik het al vaker
gezien had, doch ik kon het niet goed thuisbrengen. Ik vertel u dit omdat
ik er onlangs achterkwam, wat mij daar was opgevallen.
In 1957 gaf de Portugese PTT een serie van 3 zegels uit ter gelegenheid
van de sterfdag van Almeida Garret 100 jaar geleden. Toen ik, via
internet, ging zoeken wie deze man was en wat hem zo bijzonder
maakte dat er een serie postzegels aan gewijd werd, ontdekte ik het
volgende.
Almeida Garrett werd in 1799 geboren in Porto en overleed in 1854 in
Lissabon. Hoewel hij rechten
gestudeerd had in Coimbra
ontplooide hij zich als schrijver en
wetenschapper in de politiek. Hij
leefde in het tijdperk van de
Romantiek
en
was
een
enthousiast aanhanger van het
Liberalisme. In zijn publicaties
roerde hij thema’s aan als vrijheid
van
geloofsovertuiging
en
persvrijheid.
1957 Almeida Garrett (CE830)
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De literaire stroming in de Romantiek komt tot uiting in een sterke stijging
van publicaties omtrent meningen en feiten waarover voorheen nooit
gesproken, laat staan, geschreven werd. Dit leidde weer tot een grotere
vraag naar publicatie mogelijkheden en dus een stijging van het aantal
kranten en andere geschriften. Almeida Garrett droeg hieraan zijn
steentje bij door artikelen te publiceren met zijn analyse van de
benodigde literaire, politieke en maatschappelijke hervormingen.
Aan de ontwikkeling van de vraag
naar publicatie mogelijkheden heeft
ook de toenmalige postdienst sterk
bijgedragen door middel van steeds
lager wordende tarieven voor de
verspreiding van kranten en andere
drukwerken.
1999 Almeida Garrett (CE2572)
De postzegel, als vergoeding voor de dienst die de post ons verleent, is
in de loop van de jaren uitgegroeid tot een mogelijkheid om belangrijke
personen uit de cultuurgeschiedenis te herdenken. In dit licht moeten we
de eerste uitgave van zegels met een afbeelding van Almeida Garrett
zien.
In 1953 ontwierp Martins Barata
(toenmalig artistiek adviseur van
de Portugese PTT), op voorstel
van
Oliveira
Marques,
een
postzegel ter herdenking van de
100e sterfdag van Almeida Garrett
een jaar later. Om de zegel een
voorname waardigheid te geven
werd besloten dat de druk zou
worden uitgevoerd in diepdruk
(een proces waarbij de afbeelding
middels een burijn gegraveerd
wordt in een stalen plaat).
Martins Barata (CE2633)
Het drukken van zegels in diepdruk werd, tot ver in de jaren 60, in het
buitenland gedaan. Meestal in Engeland of Zwitserland. Om
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onverklaarbare redenen werd dit maal echter gekozen voor de
Staatsdrukkerij in Wenen, waarvan bij voorbaat bekend was dat het werk
niet altijd bevredigend was. Dit heeft dan ook tot diverse vertragingen
geleid. Bovendien werden alle zegeluitgaven in die jaren begeleid door
een lang en traag bureaucratisch proces. Voor de uitgave was
goedkeuring nodig van, buiten de PTT, het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, de Nationale Raad voor de Educatie en, in dit geval, de Nationale
Commissie voor de herdenking van de 100e sterfdag van Almeida
Garrett.
Ondanks alle inspanningen van Martins Barata was het onmogelijk om
de emissie in 1954 te laten verschijnen en vond dit pas plaats in 1957.
Voor het ontwerp van de zegel werd een foto gebruikt van een
beeldhouwwerk van Barata Feyo. Dit beeldhouwwerk kwam ik tegen op
mijn wandeling op de Avenida da Liberdade.
Ter gelegenheid van de 200e geboortedag van Almeida Garret werd door
de Portugese PTT in 1999 opnieuw een zegel gewijd aan deze schrijver
en politicus die in de 19e eeuw reeds schreef: Ergo tardia a voz, mas
ergo-a livre.
Henk Veen

Ceres 10 Ct. Núcleo 215 Juni 1912 -1945 :
Papier chaos in lagere waarden (1)
Toen de republiek in 1910 besloot het nieuwe regiem een nieuw symbool
als postzegel te geven, werd het Ceres-type geboren, van de Romeinse
godin van de landbouw en de veldvruchten, in het Grieks bekend als
Demeter. Afgebeeld met een fruitmand en een scepter in de hand kreeg
zij in de Portugese versie een mand met korenaren, waarbij de Ceres
dame, prachtig gestileerd, op het punt staat met een sikkel de onwillige
verzamelaar te scalperen. De ontvangst van de dame was opmerkelijk.
Oliveira Marques vindt de tekening van Coustantino Fernandes een
kunstwerk, maar de gravure van Carvalho e Silva liet te wensen over,
anders was de zegel één van de mooiste uit de Portugese collectie
geworden.
Merkwaardig was dat voor het eerst de gravure inferieur was aan de
tekening. Het was altijd andersom geweest. De reactie van de filatelisten
was verspreid. De heersende mening was dat het perfecte tekenontwerp
geen redding bood aan de povere gravering en dat der halve de zegels
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lelijk noch mooi waren. Er waren stemmen dat de zegels verschrikkelijk
waren, de slechtste uit de Portugese historie. Anderen vonden de Ceres
zegels zeer mooi, perfect als symbool van het nieuwe regiem.
In de Século van 1912 stond dat de nieuwe zegels slecht waren. Niet
alleen waren de slechte gravure en bedenkelijke druk verbijsterend, nee,
ook de gom deugde niet vanwege de beroerde papierkwaliteit zodat de
zegels niet kleefden en van de brieven zouden vallen.
Persoonlijk vinden wij de Ceres zegels stilistisch prachtig. Wat minder
aangenaam is in de Ceres serie is het enorme getal van onvolkomenheden, kleurvariaties, papierverschillen, zodanig dat er (bijna) geen
mens meer uit kan komen.
Als voorbeeld nemen wij een zegel
die nog nooit op een mancolijst heeft
gestaan en in een album nooit een
leeg vakje heeft gelaten :
De Ceres Ct. Núcleo-/Afinsa nummer
215.
De zegel werd maar liefst 33 jaar
gebruikt en ver na de 1912 publicatie
steeds weer werd aangemaakt omdat
de waarde immer van toepassing
bleek voor veranderde tarieven.
Hoewel er nog enkele Ceres-zegels
gelijke of zelfs nog hogere oplages
hadden (1/2 Ct., 1 Ct. en de 2 ½
Cts.), was de 10 Centavos (= Cts.)
met
een
totale
oplage
van
152.840.000 zegels het langste leven
beschoren.
Voor de verzamelaar die de 10 Cts. nummer 215 als één zegel kent zijn
de volgende zorgwekkende getallen.
Aan cliché variëteiten zijn er 78 nummers 215 bekend. Een blik in de
Núcleo/Afinsa catalogus duidt in 1912 :
op 2 soorten tandingen, zijnde 15 : 14 en 12 : 11 ½;
op 5 soorten kleur, o.a. oranje-rood, (licht en donker) tijolo (steenrood)
ook van licht tot donker; in totaal 17 zegels;
op 17 papiersoorten (met de 2 soorten tandingen meegenomen), zijnde
porcelana medio, pontinhado vertical en horizontais, liso (dun, medio en
dik) acetinado (dun, medio, dik) en cartolina.
Dus zo’n 34 verschillende zegels als Afinsa het bij het rechte eind heeft!
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Op 31 juli 1912 verscheen de 10 Cts. als “tijolo” op medio porcelana en
in 1915 werd van Waterlow Bros. Het pontinhado (“puntjes”- of gewafeld
papier) geïntroduceerd en wel in 5 kwaliteiten, welke wij zullen
bespreken.
In juli 1915 kwam de eerste kwaliteit pontinhado
in verticale - kleine en grove - ruiten ( = ◊ ),
waarmee 600.000 10 Cts. Werden gefabriceerd
naast de 12 miljoen zegels: 4.200.000 van de ½
Ct., 7.400.000 van de 2 ½ Cts. En 400.000 van
de 15 Cts.
Vervolgens kwamen er grote getallen van
zegels met horizontale ruiten, maar daaronder
niet de 10 Centavos.
(papierstructuur) Pontinhado verticaal
met ruitvorm naar beneden (verticaal)
“wijzend”

◄

In 1916 werden werden zeer grote
hoeveelheden zegels gedrukt op pontinhadopapier met slecht zichtbare en kleinere ruiten.
Echter werd er tevens nog gebruikt gemaakt
van de juli 1915 kwaliteit.
Onder vele miljoenen (1916) zegels waren er
760.000 van 10 Cts.
De vierde kwaliteit was pontinhado verticaal,
lichter en iets dikker uit 1917, waarvan 600.000
10 Cts.
(papierstructuur) Pontinhado horizontaal ►
met de ruitvorm dwars (horizontaal) “wijzend”
In 1918 begon er een eind te komen aan de leveringen van Waterlow.
Bestellingen werden niet meer geleverd en van diverse landen kwamen
er verschillende soorten pontinhado. In 1918 werd ook op “fiscaal” papier
gedrukt bijna een liso medio (is gewoon papier, zonder “coating” = van
een deklaag voorzien) met een gemiddelde dikte), maar met een klein
beetje onregelmatige pontinhado.
Er werd ook nationaal papier gebruikt met allerlei verschillen, vanwege
diverse leveranciers.
In 1919 was er een licht herstel in de wanorde, die echter weer werd
opgevolgd door een redelijk chaotische periode in 1920,1921, 1922 en
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1923, waardoor de filatelistische bepaling van papiersoorten uiterst
moeilijk werd.
Pas in 1924 keerde men terug naar een “normaal” papierverbruik.
Op 16 april 1918 kwam via de firma Guilherme Graham & Co, een locale
firma, het (beruchte) onregelmatig pontinhado papier, dat zo vele
verzamelaars heeft verward of nog steeds op het verkeerde been zal
zetten. In de catalogus wordt dit papier als liso weergegeven. Dit papier
is van gemiddelde dikte, wit met onregelmatige verticale ruiten en van dit
papier werden in juli 1918 800.000 10 Cts. gefabriceerd.
Gedurende 1918 - 1919 werden op de vijfde kwaliteit papier, zijnde
pontinhado in verticale ruiten, van gemiddelde dikte en met een zachte
oppervlakte en (weer) geleverd door Waterlow, nog diverse waarden
vervaardigd, maar zonder de 10 Cts. De waarden zijn ½, 1 ½, 2, 3, 3 ½,
5, 7 ½ en 8 Cts. in de tanding 15 : 14.
In juni 1919 werd wederom lokaal bij Guilherme Graham het
onregelmatige pontinhado papier gekocht voor de 1 - 2 en 8 Cts. Van de
10 Cts. werden er 500.000 gemaakt; het zelfde papier dus als in juli
1918, maar met de bemerking dat mogelijk een deel van ouder papier is
gemaakt!
Tussen 15 juli 1919 en 31 maart 1920 werd de vijfde kwaliteit pontinhado
met verticale ruit (van Waterlow) weer regelmatig gebruikt. Dit type werd
gebruikt toen in 1920 (januari) de tandingsmachine 12 : 11 ½ in stelling
werd gebracht.
In september 1919 400.000 stuks, in november 1919 900.000 stuks en in
maart 1920 2.000.000 stuks, waren de oplagen van de 10 Cts. in 15 : 14
en 12 : 11 ½.
In 1920 begon dus de chaos in papier en wel vanaf maart. Gedurende
de maanden april, mei en juni gebruikte
men bij de Casa da Moeda de volgende
kwaliteiten :
1) Cedulas papier, een soort rekening
papier of het zogenaamde cartolina
(“karton”) papier, omdat de rekeningen
altijd op (zeer) dik papier werden
gedrukt.
◄ Kenmerk van cartolina papier, veel
papierresten tussen de perforatie
waarneembaar aan de achterzijde
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Cartolina is een éénzijdig gesatineerd papier en door de dikte heeft het
(bijna) geen kenmerken van liso (wolkig) of pontinhado (puntjes), dus
een (vrij) effen papiersoort. Door de dikte van het papier is het papier
zeer stug of consistent.
2) Papier voor fiscale zegels, het
zogenaamde azulado papier, waarmee
de ½, 2 en 4 Cts. werden gemaakt;
Azulado papier is een zeer transparante
papiersoort. Snel te herkennen door de
“doorschijnende” achterzijde - men kan
de afbeelding van de voorzijde zien - en
de (blauw)grijze kleur van het papier.

Kenmerk van azulado papier, de ►
transparantheid van het papier

3) Papier van postale orders, het zogenaamde
amarelado papier, zeer grove (grote) vrij
verticale OF horizontale ruiten op (zeer) licht
gelig-bruin papier. In plaats van “doorzichtige”
punten ziet men meer (kleine) streepjes in het
papier;
◄ Kenmerk van amarelado papier, in plaats
van “puntjes” kleine “streepjes” in het papier
(grove schematische voorstelling)
4) Acetinado papier, een aan twee kanten gesatineerd (zeer glad)
papier (waardoor deze glazend overkomt, zonder een coating) uit de in
maart 1916 geconfiskeerde Duitse schepen gehaald. Deze papieren
rollen werden aan de Casa da Moeda geleverd op 30 juni 1920, juni
1921 en op 26 januari 1922.
Tussen 31 maart 1920 en 23 december 1920 waren de volgende
hoeveelheden :
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Maart en april van de papiersoorten cartolina, azulado en amarelado
½ Ct.
8.280.000 stuks;
2 Cts.
1.140.000 stuks in april en 5.600.000 stuks in mei;
4 Cts.
5.040.000 stuks in april en 1.350.000 stuks in mei.
In juni 1920 werden nogmaals 120 riemen (resmas) geleverd, waarvan
28 riemen cartolina, 77 riemen amerelado en 15 riemen aceinado, om
hiervan weer miljoenen zegels te fabriceren (tot december 1920) als 1, 2,
4 en 7 ½ Cts. (acetinado), 20 Cts. (acetinado en cartolina) en ook de 10
Cts. Waarvan 4 miljoen zegels werden gedrukt.
Jan van Gerwen en Frits van Beekum

DIVERSE BERICHTEN
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.
Wanneer heeft u voor het laatst onze website bezocht ?
Bestellingen van boeken en catalogi via KSP: vertraagd en niet voor
herhaling vatbaar !
Een groot aantal leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
boeken en catalogi te bestellen via KSP. De bedoeling was dat deze
boeken nog in december zouden werden afgeleverd, maar de
leverancier heeft onze bestelling eerst 6 weken laten liggen en toen
besloten dat we niet langer de gebruikelijke korting van 25% meer
kunnen ontvangen. Ondanks deze teleurstelling hebben we toen maar
besloten om akkoord te gaan met de aangeboden 10% korting zodat in
ieder geval de bestelde boeken konden worden uitgeleverd. Helaas deed
Casa del Sello toen weer niets en sloten zij de zaak voor de Kerstvakantie. Op het moment dat we dit schrijven is er nog steeds geen boek
binnengekomen en geen teken van leven ontvangen, ondanks vele emailtjes van onze kant. Hopelijk kunnen de catalogi toch nog worden
uitgeleverd, maar hoe dit ook moge aflopen: wij hebben besloten in de
toekomst niet meer centraal via KSP boekbestellingen aan te bieden
omdat de opbrengst voor KSP te klein is en de ergernis te groot. Het spijt
ons u niet anders te kunnen berichten.
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Toezending veilinglijsten
Als u bij deze IBERIA geen veilingkavellijst heeft ontvangen, dan bent u
afgevoerd van die 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 automatisch op de lijst. Was u afgevoerd en wilt
u alsnog op de lijst genoteerd worden laat dit dan s.v.p. even weten aan
Hans Vinkenborg of Frits van Beekum. Overigens kunt u via de KSPwebsite altijd de recente veilinglijst downloaden.

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 lopen, controleer dan of de
tekst nog goed is en geef eventuele wijzigingen aan ons door. Wilt u ook
worden opgenomen, geef dan uw bericht 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. En vanaf februari
dus ook de nieuwe Vergelijkingslijst van de zegels van Portugal
waarover u separaat kunt lezen. 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 het vorige nummer van IBERIA kon u lezen tegen welke gereduceerde
tarieven u zegels kunt laten keuren. Maak hier gebruik van als u twijfelt
aan de echtheid van uw zegel ! Voor de prijs hoeft u het niet te laten !
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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. U kunt thuis op uw gemak 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,
zeker als je ziet wat er aangeboden wordt. En je moet wat overhebben
voor je hobby! Aarzel niet, meldt u aan !!

Het 20-jarig bestaan van KSP in 2007
In 2007 bestaat KSP in haar huidige vorm 20 jaar. Dit feit willen wij niet
geruisloos laten voorbijgaan. Frits van Beekum heeft contact gehad met
het bestuur van de Filateliebeurs om in Loosdrecht in januari 2008 een
extra grote stand te kunnen krijgen op een goede locatie waarin wij ons
kunnen presenteren met daarbij een aantal kaders om een kleine
tentoonstelling te kunnen houden. Over dit plan wordt u t.z.t. nog nader
geïnformeerd.
Verder wordt er zoals u gemerkt heeft bij de volgende 4 bijeenkomsten
tot ons jubileum nog steeds één groot en belangrijk kavel opgenomen in
de veiling waarvan 50% van de opbrengst ten goede zal komen aan
KSP. We verwijzen naar het artikel elders in dit blad. Als u ook iets wilt
bijdragen aan ons jubileumplan of ideeën heeft die de moeite waard
lijken, aarzel dan niet om die aan ons door te geven, we staan voor alles
open !
NBFV: ‘De jury begrijpt er niets van !’
Als u overweegt in de nabije toekomst uw verzameling eens tentoon te
stellen op een officiële tentoonstelling, dan raden wij u aan om op 18
maart aanstaande de bijeenkomst van de Jurycommissie bij te wonen
waar u met al uw vragen terecht kunt. Het wordt gehouden in het
Bondsbureau te Utrecht (waar wij ook altijd bijeen komen) en het is een
inloopdag en informeel; in het januari-nummer van het Maandblad
Filatelie kunt u er meer over lezen. Laat deze kans niet voorbijgaan!
Nadere informatie bij dhr. Piet Alderliesten op tel.nr. 078-681.2576.
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Spanje/Portugal op het Internet.
Voor de Cubanen onder ons verwijzen wij graag naar een interessant
webadres: www.ilastamps.com. U kunt daar af en toe leuke koopjes
tegenkomen.
Verder kan ik nog iets opvallends melden dat zich de laatste 2 weken
van december heeft afgespeeld op e.bay. Op 18 december werd een
partijtje aangeboden zonder afbeelding en met de omschrijving: ‘rare
Puerto Rican collection of stamps, two rare Ponce and Coamo stamps
with certificate + cinderellas’. Oftewel enige lokale zegels uit Puerto Rico.
Het bieden begon op $ 1,- en liep al snel op. En enkele uren voor de
sluiting op 28 december bedroeg de prijs al ruim $ 3.000,- maar ondanks
dat werd gemeld dat de minimum vereiste bieding nog niet was gehaald.
Uiteindelijk werden er 39 biedingen uitgebracht en liep de prijs verder op
tot $ 4.350,- en sloot de veiling nog steeds met de mededeling dat de
minimum vereiste opbrengst niet was gehaald. Ik heb nog niet eerder
zoiets meegemaakt: zonder dat men goed wist waar op geboden werd,
werd een recordbedrag geboden en niets gerealiseerd. Tot op de dag
van vandaag weet ik nog niet wat er nou eigenlijk werd aangeboden !
De contributie over 2006
Bij deze IBERIA vindt u weer de jaarlijkse acceptgirokaart voor de
betaling van de contributie voor 2006. Wij verzoeken u bij de betaling
van deze kaart gebruik te maken. Alleen als u zelf al had betaald en als
wij de contributie begin januari jl al van u hadden ontvangen dan krijgt u
geen acceptgirokaart. Wij danken u voor uw spoedige betaling !

VRAAG EN AANBOD
In de rubriek 'Vraag en Aanbod' kunnen alle leden van KSP/Iberia gratis
een advertentie plaatsen of een oproep doen die iets met de Spaanse of
Portugese filatelie te maken heeft. Berichten kunnen worden doorgegeven aan Frits van Beekum of Hans Vinkenborg, ook per e.mail.
Dit is uw kans als u nog niet alles compleet heeft !
Iberia is er ook voor u ! Wacht niet langer !

Koos Fase (tel.: 0345 - 633107) zoekt filatelistische literatuur of
artikelen over de Portugese TAP en Portugese luchtpostbrieven.
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Een bijzonder jubileum veilingkavel
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