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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 6 mei 2006 zal de jaarlijkse ledenvergadering 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. 11.00 - Opening;   
2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen, jaarrekening 2005, 
 alsmede aankondiging verhoging contributie; 
3. Rondvraag; 
4.    12.15 - Lunch; 
5. 12.45 - Veiling. 
 
Tijdens deze bijeenkomst zal Frits van Beekum iets uit zijn verzameling 
Portugal laten zien en eventuele vragen beantwoorden. 
 
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.  
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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(en) wordt/worden gehouden op : 
 
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. 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 
 
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. 
 
30 september en 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). Ook dit 
najaar zijn er weer twee grote hallen vol met standhouders uit vele 
landen en het is normaal de grootste beurs van België, dit jaar alleen 
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overtroffen door onderstaande tentoonstelling in Brussel. Zeker een 
bezoek waard. Informatie: www.nipa.be. 
 
 
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 in onze volgende 
Iberia uitgebreid informeren, maar reeds nu staat vast dat er een KSP 
afvaardiging naar Malaga zal gaan. Deze stad is 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 belangrijk-
ste 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 in de volgende IBERIA !  
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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 !! 
 
De Portugese Pelikaan zegels uit de vorige Iberia beschouwen we als 
opgelost. Deze keer hebben we 3 zegels uit dezelfde serie alhoewel we 

niet weten hoe groot deze serie is want deze zegels zijn ook in geen 
enkele catalogus terug te vinden. Het zijn prachtige kleurrijke zegels met 
waarden van resp. 0,50, 1 en 10 pesetas in de kleuren rood, blauw en 
oranje. Deze zegels zijn ongetwijfeld weer voor een goed doel 
uitgegeven want de tekst meldt ‘Mutualidad Nacional de Prevision de la 
Administracion Local’ en ze zijn volgens de voetregel (op 2 van de 3 
zegels) gedrukt bij de bekende drukkerij Fournier in Vitoria. Wij 
vermoeden dat met ‘Prevision’ de lokale sociale zorg bedoeld wordt. Er 
staat geen plaats op en de voorstelling lijkt religieus te zijn en wellicht 
heeft het iets met het Paasfeest te maken. Wie het weet mag het 
zeggen! Reacties worden op prijs gesteld.  
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Ook in de mei veiling komt weer een heel bijzonder kavel. Onderstaand 
ziet u hier vast een (verkleinde) afbeelding van. Het betreft het 
Beneficencia (Huerfanos de Correos) blok uit 1937, Edifil nummer 18 
(**), groen en ongetand en de cataloguswaarde is € 275,-. Op de 
achterzijde staat het nummer 001411 in zwart. Ook dit is een vrij 
zeldzaam blok dat zeker hier in Nederland eigenlijk nooit aangeboden  

 
wordt. M.b.t. de kwaliteit kunnen we zeggen dat er geen plakkerresten 
op dit blok zitten, wel is er een piepklein gomvlekje op de achterzijde 
maar dat is niet storend. Het papier is prachtig helder wit en er zijn geen 
roestvlekjes te vinden (die je meestal wel op deze Beneficencia blokken 
ziet). Het betreft dus een zeer fraai helder ongebruikt blok dat zeker weer 
de moeite van een bod waard is. De inzetprijs is vastgesteld op € 170,- 
en net als anders komt de helft van de opbrengst ten goede aan het 
jubileumfonds, dus dat is een extra stimulans om hoog te bieden ! Wij 
hopen dat dit kavel weer net zo’n succes zal worden als de beide 
voorafgaande jubileumkavels, alvast bedankt voor uw bod !  
 

VEILING  
 
In de komende veiling van René Hillesum op 11 juni 2006 bevindt zich 
veel Portugal inzake WO II (de zogenaamde “Collectie Oosterhoud”).     
Voor meer informatie, aanvragen catalogus, zie:  
http://www.filatelist.com/ 
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 D. JOÃO IV  BEVRIJDDE PORTUGAL IN 
1640 VAN DE SPAANSE OVERHEERSERS 

 
Onder de koningen van Portugal neemt Koning Johan IV (D. João IV) 
een bijzondere plaats in. Hij bevrijdde het land in 1640 van de Spaanse 
overheersing en ging de geschiedenis in als ‘de Wederopbouwer’ van de 
volledige souvereiniteit. 
Zijn 400-ste geboortedag, op 19 maart 2004, was dan ook een 
uitgelezen aanleiding om een bijzondere uitgifte te laten verschijnen 
bestaande uit 2 waarden, te weten € 0,45 en € 1,00. Met een oplage van 
350.000 exemplaren werden de zegels in velletjes van 10 paren 
uitgegeven. Een voorbeeld van zo’n paar ziet u hierbij afgebeeld. 

 
Ondanks het feit dat Portugal in 1581 nog een belangrijke rol had als 
zeemacht en koloniaal overheerser kon het niet verhinderen dat de 
Spaanse koning Philips II in een korte veldtocht het hele land bezette en 
zich als heersende vorst van Portugal vestigde en Portugal verder als 
een provincie van Spanje behandelde. Sinds dat moment bestond er een 
personele unie tussen Spanje en Portugal. En alhoewel Portugal ook in 
deze tijd nog een zekere zelfstandigheid bewaarde en een eigen 
regering mocht handhaven, kwam het in de dertiger jaren van de 17e 
eeuw tot een groeiende ontevredenheid. Deze werd aangewakkerd door 
een stijgende lastendruk en armoede als gevolg van de oorlogen die 
gevoerd werden in de koloniale bezittingen (o.a. tegen de Verenigde 
Nederlanden) en verhogingen van de belastingen. Op dat moment werd 
Portugal geregeerd door gouverneur Margarita van Savoye, een nicht 
van Philips IV. Opstanden in 1637 en 1638 leidden uiteindelijk op 1 
december 1640 tot de dood van haar secretaris en tot haar afzetting en 
gevangenschap. Deze succesvolle anti-Spaanse opstand leidde er op 15 
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december 1640 toe dat de adellijke 
Hertog van Bragança tot Koning 
Johan IV gekroond werd. De 
Spaanse garnizoenen en de 
Spaanse burgers en edelen 
vluchtten, en in 1641 werd zijn 
positie als vorst van Portugal door 
de Cortes in Madrid erkend, 
ondanks het feit dat pas in 1668, 
dus ver na het overlijden van koning 
Johan IV, officieel de zelfstandig-
heid van Portugal werd erkend. 
Daarmee werd een dynastie aan de 
top van Portugal gebracht die zijn 
naam ontleende aan de stad in het 
noordoosten van het land en die tot 
1910 vanuit Lissabon het land 
regeerde.  
 
Koning Johan IV was 16 jaar aan de 

macht tot zijn overlijden op 6 november 1656 in Lissabon; in zijn 
regeringsperiode werd het bestuur van Portugal gereorganiseerd en 
opnieuw opgebouwd, werd een 
nieuwe wetgevende macht 
ingesteld en werd stap voor stap 
de souvereiniteit bereikt, alhoewel 
Spanje zoals gezegd pas na het 
overlijden van de vorst, definitief 
de zelfstandigheid van Portugal 
erkende. De buitenlandpolitiek 
steunde traditioneel op verdragen 
met Engeland, Frankrijk en 
Zweden. Desondanks kon hij niet 
verhinderen dat de Hollanders 
grote delen van de Portugese 
bezittingen in Azië veroverden. 
Wel werden de Hollanders in zijn 
tijd uit het noordoosten van 
Brazilië verdreven en dat was van 
groot belang omdat juist dat land 
van economisch steeds grotere 
betekenis werd. Alhoewel met be-
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middeling van Richelieu al in 1642 een wapenstilstand werd bereikt werd 
de formele vrede met de Verenigde Nederlanden pas gesloten in 1661. 
De beide postzegels die koning Johan IV eren tonen hem links met zijn 
portret met de typische snor en sik en rechts staande in volledig militair 
krijgstenue, trots uitgerust met een zwaard en in een harnas. Op de 
achtergrond in het landschap ziet men de stad Vila Viçosa in het Evora 
gebied waar Johan IV is geboren. De bijbehorende eerstedag-enveloppe 
toont een grotere afbeelding van de koning dan die welke als portret 
afgebeeld staat op de zegel van € 0,45. De stempel op deze enveloppe 
toont het wapen van Portugal met z’n zeven gouden kastelen en de als 
een kruis gerangschikte vijf kleine schilden. Dit wapen is overigens ook 
op beide postzegels terug te vinden. Maar het meest opvallend aan deze 
uitgave is voor ons toch wel het feit dat de zegels gedrukt zijn bij Joh. 
Enschede in Haarlem, terwijl juist de Hollanders ooit de felste tegen-
standers van de Portugezen waren onder het bewind van koning Johan 
IV; het kan blijkbaar verkeren! 
 
Bron:  Artikel uit Deutsche Briefmaken-zeitung van Peter Fischer;   

Archief Hans Vinkenborg; 
Archief Henk Veen;  
Afinsa catalogus. 

       Hans Vinkenborg 
 
 
 

PARTICULIERE POSTBEZORGING VANUIT 
SPANJE (3) 

 
In de rubriek De Vraagbaak van februari 2004 en het daarop volgende 
artikel van Rinus Hagenaars in IBERIA van mei 2004 werd aandacht 
geschonken aan de zegels van de particuliere postbezorging vanuit 
Spanje. In een artikel van april 2005 in het Engelse tijdschrift The 
Cinderella Philatelist werd aanvullende informatie gegeven die ik u niet 
wil onthouden over enige recent gevonden zegels. 
 
Als u in het artikel van Rinus kijkt ziet u daar 2 afbeeldingen van TNT 
zegels. Daarbij werd gemeld dat die zegels in en na 1999 zijn gebruikt, 
maar het blijkt nu dat ze al vanaf 1998 in omloop waren. Ook toonde hij 
een afbeelding van een IFCC zegel uit dezelfde periode. Hieronder ziet u 
de nieuw aan het licht gekomen afbeeldingen van 4 zegels van IFCC: 
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De twee linker zegels zijn nagenoeg identiek aan de twee TNT zegels 
die u eerder zag, maar nu met de letters IFCC en met een kartelrand.  

 
De naam IFCC en Spain is in het bruin, de vier verticale woorden in het 
zwart. De linker zegel kostte 70 Pesetas. De tweede zegel meldt nog dat 
hij voor express post bestemd is. Hetzelfde geldt voor de twee rechter 
zegels waarvan ook de tweede zegel voor express post bestemd was. 
Het blad meldt verder nog dat het enige exemplaar dat postaal 
herkenbaar was gestempeld gebruikt was in Gran Canaria met een 
doorvoerstempel in Gibraltar en dat naast de donkerblauwe ook een 
rode uitvoering bestaan heeft. Verder bleek nog dat deze zegels gegomd 
waren en dus niet zelfklevend. 
 
Een drietal nog niet getoonde 
particuliere frankeerzegels wordt 
hierna getoond.  De eerste is 
een bewijs van vooruitbetaalde 
porto met gelijke bewoordingen 
als de hiervoor getoonde TNT en 
IFCC zegels, maar links staat 
nog ‘first class’ en aan de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
onderzijde is een codebalk opgenomen die de Real Casa de la Moneda 
gebruikt, alsmede hun logo ‘M’ met een kroontje. Deze zegel heeft een 
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zwarte tekst en is gedrukt op gegomd papier. Het enige exemplaar dat 
postaal gebruikt gezien is was afkomstig uit Tenerife en verder 
gestempeld in Gibraltar met een doorvoerstempel in rood dat in 1995 
gebruikt werd door International Mail Express (IMX), de afhandelaar. 
Blijkbaar is dit dus een bij de Staatsdrukkerij gedrukte zegel.  
 
De rechter zegel is weer van TNT en lijkt verder geheel op de linker 
zegel. De letters TNT zijn in oranje en de tekst in het zwart. Deze zegel 
is gebruikt in Gran Canaria maar nu is niet duidelijk waar de zegel 
gedrukt is omdat een zwarte balk meegedrukt is. De derde zegel heeft 
een geheel andere lay-out. Er staat nu zelfs in het Nederlands op dat het 
een vooruitbetaald etiket is en verder blijkt dat het bedrijf dat zich 
verplicht de post te zullen bezorgen de naam heeft International Mail 
Service. De betekenis van het nummer is mij niet duidelijk. Overigens is 
het ‘Worldmail’ logo het logo van DBL Worldwide Express. Deze zegel is 
gedrukt in het rood met het codenummer in zwart. Deze zegel is 
ongetand en postaal gebruikt vanaf de Costa Blanca. 
 
Tenslotte zijn er nog een tweetal wel heel bijzondere zegels van alweer 
de TNT die blijkbaar voor ansichtkaarten bedoeld waren uit 2003.  
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Niet alleen betreft het een heel zeldzame zegel, het blijkt ook nog dat de 
TNT zegels vervalst zijn ! Jammer genoeg zijn de afbeeldingen niet erg 
scherp.  
 
Allereerst de linker zegel die echt is. Het papier is crème-kleurig met een 
perforatie van 9 ¼ met diepe tanding en scherp tot in ieder detail van de 
opname; hij toont een landschap met een stad en een kasteel. Deze 
zegels zijn wel zelfklevend. De rechter zegel is vals, hij is gedrukt op wit 
papier met tanding 9 ¼ met ondiepe tanding; de afbeelding is minder 
scherp in detail door een grover raster. Verondersteld wordt dat de 
vervalsing gemaakt is met een kleurenkopieermachine en dat deze 
vervolgens professioneel is getand. Gebleken is dat de valse zegel 
moeilijker is af te weken dan het origineel. Eén van de gebruikte zegels 
toont een stempel van Mallorca. Toen de directie van TNT 
geconfronteerd werd met de vervalsing antwoordde men dat men op de 
hoogte was van het bestaan van de vervalsingen en dat dit een reden 
was om het gebruik en hun dienstverlening vanuit Spanje m.b.t. 
particuliere postbezorging te stoppen ! Als er meer nieuwe vondsten 
boven water komen zullen wij u informeren. 

       Hans Vinkenborg 
 
 

DE  T-PERFORATIES  VAN 1879-1899 

 
Met een zekere regelmaat komt de vraag boven of er wat bekend is over 
de T-perforaties die rond 1880 gebruikt werden in Spanje. Vaak worden 
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ze in verband gebracht met firmaperforaties, maar naar mijn mening 
horen ze daar niet thuis omdat ze niet door een bedrijf gebruikt werden. 
In de afbeelding laat ik zien over welke perforatie het gaat.  
 
Verreweg de meeste T-perforaties komen voor op de Pelon serie van 
1889-1899. De hierbij getoonde T-perforaties zijn willekeurig en zoals u 
ziet betreft het een T.1. op de 4 peseta zegel en een T.3. op de zegel 
van 50 centimos. Uit de voorbeelden in mijn verzameling blijkt al gauw 
dat er een T.1. t/m T.6. bestaan, steeds met een punt na de T en na het 
cijfer. Deze perforaties roepen nogal wat vragen op, zoals: 
1) waarom werden deze T-perforaties eigenlijk gebruikt terwijl dezelfde 

zegels ook ‘gewoon’ geperforeerd werden voor Telegraaf gebruik met 
1 rond gat zoals dat gebruikelijk was voor Telegraaf zegels (‘taladro 
circular’), en, 

2) wat is de betekenis van de getallen 1 t/m 6, en 
3) waarom staan de T-perforaties bijna nooit op andere zegels dan die 

uit de Pelon serie? 
 
Verder kan ik nog melden dat een deel van de T geperforeerde zegels 
ook gestempeld is en in alle gevallen is dat met een ovaal stempel. Na 
wat heen en weer schuiven blijkt dit stempel te bestaan uit:  
‘TELEGRAFOS’ (boven), een datum tussen 2 sterren (midden) en een  

plaatsnaam (onder). Alleen op verschillende van mijn zegels is de enige 
leesbare plaatsnaam MADRID te lezen zodat ik aanneem dat deze T-
perforatie alleen daar werd gebruikt. De enige 2 zegels die ik heb uit een 
andere serie dan Pelon zijn deze twee (de 2e is kopstaand geplaatst):  



 17

Deze zegels komen uit de serie met Alfonso XII uit 1879. Blijkbaar werd 
dus toen ook al gebruik gemaakt van deze T-perforatie. Uit het feit dat 
alle leesbare stempels uit Madrid komen moet ik de theorie laten varen 
dat de cijfers iets te maken hebben met de lokatie van gebruik, maar wat 
het dan wel is blijft voor mij ongewis, net als de vraag waarom niet ge-
woon de ‘taladro circular’ vernietiging werd gebruikt. Helaas heb ik geen 
documenten of brieven waar deze perforatie op voorkomt, want dan zou 
meer duidelijk worden over het gebruik.  
Deze T-perforaties werden blijkbaar maar een betrekkelijk korte tijd ge-
bruikt, want ik ken ze alleen maar op de 2 genoemde series met gebruik 
rond 1880-1890 en vlak daarna. Als je in de catalogi (w.o. Galvez) en 
literatuur gaat zoeken naar informatie vind je niets. Zelfs in het boek van 
Theo van Dam wordt de Telegrafos stempel in ovaal niet getoond, terwijl 
zijn boek toch behoorlijk compleet is. En daarom kan ik geen van de 3 
hierboven opgeworpen vragen beantwoorden, totdat iemand mij op een 
verder spoor zet.   

       Hans Vinkenborg 
 
 

Ceres 10 Ct. Núcleo 215 Juni 1912 -1945 : 
Papier chaos in lagere waarden (2) 

 
Van 10 juli tot 3 september besloot het personeel van de Casa da Moeda 
tot een staking en werden militairen ingezet voor het drukken van de 
zegels; nog wel het bataljon van de spoorwegen genie-troepen! Logisch 
dat er in deze periode nog al verschillenden waren met de producten van 
geschoold personeel. Deze verschillen zijn door het nalatende drukwerk 
duidelijk zichtbaar, met name de zegels 1 Ct. castanho (bruin), 2 Ct. 
laranja (geel-oranje) en onze 10 Ct. 215 tijolo (rood-bruin) op papier 
acetinado (= papier dat door diverse kalanders is gegaan. Een kalander 
is een perscilinder waarmee je papier glad en daardoor een beetje 
glanzend maakt.), cartolina, azulado of amarelado. 
In december 1920 kwamen bij de Casa da Moeda de eerste riemen van 
het nationale papier liso van de Companhia do Ppapel do Prado. Er 
kwamen nog restanten amarelado papier en in nog mindere mate wat 
cartolina en acetinado. Hiermee werden de 1 Ct., 7 ½ Ct., 8 Ct. en 14 Ct. 
(239) in liso en cartolina aangemaakt, de i Ct. was een mengeling van 
acetinado en amarelado. 
 
Van januari tot juni 1921 werden 3 papierkwaliteiten aangevoerd. Meest 
liso (Prado), vervolgens cartolina (iets anders, namelijk gelijk aan 
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“rekeningpapier” of “cedulas”) en een soort liso-papier met een 
onregelmatige pontinhado (zie afbeeldingen in IBERIA 74). In januari 
verschenen op liso (Prado) papier de 1, 4 en 10 Ct. (4.600.000) in 
februari en maart, wederom op liso Prado en de afwijkende cartolina 
(cedulas) de ¼, ½, 1, 1 ½. 2, 3, 5, 6, 10 (onze 215), 12 en 50 Ct. Enig 
onderscheid valt er(nog) niet te maken (onderzoek is nog bezig).  
De geleverde riemen in april 1921 bedroegen voor de liso-Prao 650 
stuks, de catolina-cedulas 24 stuks en de liso met de onregelmatige 
pontinhado effect 55 stuks. 
 
Tussen juni en december 1921 ontving de Casa da Moeda 4 
papiersoorten: 
- In juni 734 riemen acetinado (uit de Duitse boten); 
- In juli 500 riemen liso-Prado (espesso, bijna cartolina); 
- In September 392 riemen porcelana; 
- In November 200 riemen liso medio met de onregelmatige pontinhado. 
Porcelana was voor de koloniën en de hogere waarden. De drie andere 
werden in 1921 door elkaar gebruikt voor de ¼, ½, 1, 2, 2 ½, 3, 4, 5, 10 
(onze 215), 20, 36, 60 Ct. en de 1$20 en 2 Esc. 
 
In 1922 kwamen er diverse leveranciers, allen nationaal, met toch nog 
12 riemen acetinado uit de Duitse boten dat tezamen met 150 riemen 
liso-medio (zeer regelmatig van structuur) 18 miljoen 2 Ct. laranja in 
januari/februari opleverde met 6.660.000 10 Ct. tijolo (januari). 
 
In maart kwam weer een levering van 500 riemen liso met de 
onregelmatige pontinhado en nog eens 500 riemen van een andere 
nationale leverancier met licht pontinhado verticaal, waarmee de 8 Ct. 
werd vervaardigd en verder een mix voor de 1, 3, 4, 10 (onze 215 met 
een oplage van 25.640.000 stuks), 20 en 40 Ct. in de periode 
juni/oktober 1922/ 
In november en december kwam er weer een zending van 500 riemen 
nationaal liso-papier (met diverse structuren!) waarvan de 6 en weer de 
10 Ct. tijolo werd vervaardigd. 
 
Van januari tot mei 1923 werden 2 soorten papier gebruikt Liso en 
acetinado. Het acetinado-papier uit de Duitse boten bleven komen tot in 
1924. Dit papier ziet men niet zo regelmatig omdat het geconfisqueerde   
acetinado papier ook voor ander zaken werd gebruikt. Van deze 2 
papiersoorten werden de 1, 2, 5, 10 (onze 215 tijolo met een oplage van 
12.600.000 stuks), 15, 20, 25, 40, 50 Ct. vervaardigd. 
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Tussen met en oktober handhaafden zich de 2 voorgaande 
papiersoorten, echter zonder onze 10 Ct.. 
In oktober kreeg de Casa da Moeda 122 riemen liso-papier (nationaal) 
en 70 riemen met pontinhado-papier. Deze levering met de voorgaande 
was voldoende voor het fabriceren van zegels tot oktober 1924. De 
navolgende zegels werden vervaardigd: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 (in een oplage 
van 16 miljoen stuks in de periode november/december 1923 en juni/juli 
1924), 15, 16, 20, 25, 30 (canela), 32, 40, 48, 50, 64 en 80 Ct. 
 
In december 1924/februari 1925 werd van liso-papier (medio) met een 
onregelmatig “pontinhado” 7.200.000 stuks 10 Ct. tijolo vervaarigd. 
 
In september 1925 volgden 250 riemen liso en 40 riemen liso (medio) 
met (wederom) een onregelmatige pontinhado. Dit laatste papier werd 
ook gebruikt voor fiscaal-zegels. 
Tot 1926 werden dus voor het merendeel liso-zegels uitgegeven, 
waaronder de 10 Ct. tijolo, 5.400.000 stuks in oktober 1925 en 5.400.000 
stuks in maart/april 1926. 
 
Wat de 10Ct. tijolo (215) betreft is er nog de “Revalidado”-versie (488) in 
4 gevarieerde papiersoorten: Liso fino, medio en espesso, alsmede 
acetinado. Tevens hebben we de “beroemde” 15 : 14 tanding op alleen 
liso-papier. 
Vanwege de enorme oplagen werd de 10 Ct. tijolo tot in 1945 gebruikt. 
 
Hieronder een overzicht van de diverse leveranciers van papier: 
 
Franciso Violante  1912  Porcelana ordinario; 
Domingo da Silva Ayres 1912  Porcelana medio en colorido; 
Alexander Cowan & Sons 1914  Esmalte; 
Waterlow Bros (London) 1915  Pontinhado (5 soorten); 
Guilherme Graham & Co 1918   Liso met onregelm. pontinhado; 
Comp. Do Papel do Prado 1921  Liso; 
Platão A Peig   1922  Liso (medio); 
Domingues Lavadinho  1922  Pontinhado vertical (licht); 
Papelaria Fernandes  1922  Liso; 
Armando da Silva Ferreira 1923  Liso met onregelm. Pontinhado. 
 
De internationale methode voor het bepalen van papierdikten (Vinck) kan 
voor de Ceres-zegels niet gebruikt worden, zodat de navolgende schaal 
van toepassing is: 
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Tot 40 micron (µ)   Zeer dun papier (pelure) 
Tussen 41-65 micron   Fino 
Tussen 66-85 micron   Medio 
Tussen 86-100 micron   Espesso 
Boven 100 micron    Cartolina 
 
 
        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 ? 
 
De eigen publikaties van KSP 
Zoals gebruikelijk liggen bij iedere bijeenkomst de eigen publikaties 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. En vanaf februari jl dus ook de nieuwe 
Vergelijkingslijst van de zegels van Portugal. Alle boeken zijn ook per 
post leverbaar, dus als u niet op de bijeenkomst kunt komen kunt u 
kontakt met ons opnemen. 
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD).  
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen  geredu-
ceerde tarieven zegels kunt laten keuren, zie Iberia nr. 73. Maak hier 
gebruik van als u twijfelt aan de echtheid van uw zegel ! Voor de prijs 
hoeft u het niet te laten ! 
 
Rondzendverkeer via de heer Persoon 
Zoals bekend verzorgt dhr. Persoon voor de leden die zich hebben opge-
geven een uitstekende rondzenddienst van zegels van Spanje, Portugal 
en kolonien. Wij bevelen u aan hier gebruik van te maken, in de binnen-
omslag kunt u de adresgegevens terugvinden. Aarzel niet, meldt u aan !! 
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Het 20-jarig bestaan van KSP in 2007 
In 2007 bestaat KSP in haar huidige vorm 20 jaar. Dit feit laten we niet 
geruisloos voorbijgaan. Er vinden voorbereidende gesprekken plaats en 
binnenkort wordt u nader geïnformeerd. Verder wordt er zoals u gemerkt 
heeft bij de volgende 3 bijeenkomsten tot ons jubileum steeds één groot 
en belangrijk kavel opgenomen in de veiling waarvan 50% van de 
opbrengst ten goede zal komen aan KSP. We verwijzen weer 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 !   
 
De contributie over 2006 
De meeste leden hebben inmiddels hun contributie over 2006 betaald. 
Als u dit nog niet gedaan heeft verzoeken wij u dit zsm alsnog te doen, 
laat het niet tot een aanmaning komen svp !! Wij danken u voor uw 
spoedige betaling !  
 
Gratis annonces voor leden 
Als u iets zoekt of wilt aanbieden kunt u dit gratis doen d.m.v. plaatsing 
van een annonce, zie de rubriek. Als u al een annonce heeft lopen, kijk 
dan svp na of deze nog up-to-date is. Wilt u verder eens uw verzameling 
nakijken om te zien of u een van de adverterende leden kunt helpen, 
alvast bedankt voor uw reaktie !  
 
Bestuursvergadering 
In mei as wordt een bestuursvergadering gehouden waarin de toekomst 
van KSP aan de orde komt en waar o.a. een voorstel tot 
contributieverhoging zal worden besproken. In de volgende IBERIA 
zullen wij u hierover nader informeren. 
 
Toezending veilingkavellijst / Zomerveiling 2006 
Ook dit jaar wordt er weer een zomerveiling georganiseerd. Iedereen die 
bij dit IBERIA blad de gewone veilinglijst heeft ontvangen zal ook de 
zomerveilinglijst in juni gaan ontvangen. Als u niets ontving en toch de 
lijst wilt hebben moet u zich bij het bestuur melden en wordt u alsnog op 
de verzendlijst geplaatst voor veilinglijsten. Uiteraard kunt u de veiling- 
lijst, zoals gebruikelijk, downloaden via de KSP-website. 
 
Artikelen gevraagd 
Wij zoeken leden die een kort (of lang) stukje willen schrijven over iets 
m.b.t. de Spaanse of Portugese filatelie of over henzelf en hun hobby of 
over een recente leuke ervaring of tentoonstelling die bezocht is of over 
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