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  VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 23 september 2006 zal de (aanvullende) 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.  

Op voorstel van het DB, en de aanwezige leden tijdens de 
ledenvergadering van 6 mei, wordt de contributie verhoogd naar: 
€ 22 in 2007 en € 25 in 2008. 
 
Verkiezing volgens rooster van de navolgende bestuurslid en/of de 
functie, t.w.: 
 
Wietze Hoogeveen, Public Relations/Evenementen 

 
Wilt u zich verkiesbaar stellen voor deze functie, stuurt u dan een 
berichtje aan de secretaris. 
 
3. Rondvraag; 
4.    Sluiting. 
 
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 
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"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.  
 
Tijdens de september-bijeenkomsten vindt GEEN veiling meer plaats 
conform de afspraak tijdens de bijeenkomst van 6 mei 2006 (zie 
“bestuursmededelingen”). 
 
 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 18 november 2006 te Utrecht (Portugese dag!) 
 
 
 
 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Na de bijeenkomst van 6 mei jl is een bestuursvergadering gehouden 
waarin een aantal belangrijke beslissingen genomen zijn, waarvan wij u 
bij deze verslag uitbrengen.  
 
CONTRIBUTIEVERHOGING 
Het belangrijkste onderwerp was wel de aangekondigde onvermijdbare 
contributieverhoging. Al tijdens een ‘voorbespreking’ in de bijeenkomst 
met de leden werd vastgesteld dat de meningen zeer uiteen liepen over 
de hoogte en de invoeringsdatum van de verschillende varianten van de 
contributieverhoging. Ook in de bestuurvergadering bleek het lastig om 
een voor iedereen acceptabel compromis te vinden. Maar uiteindelijk 
werd besloten om de contributie in twee stappen te verhogen:  
per 1 januari 2007 wordt de contributie tot € 22,- verhoogd en per 1 
januari 2008 verder tot € 25,- euro per lid per jaar. U ontvangt de 
acceptgirokaart al bij het volgende November nummer van IBERIA (na 
goedkeuring in de vergadering van 23 september 2006).  
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De hoofdredenen van de verhoging zijn de immer stijgende 
drukwerkkosten en daarvoor toenemende verliezen van KSP, de 
verhoging van de contributie per lid aan de NBFV en het feit dat we al 
jaren geen aanpassing aan de contributie meer gedaan hadden. Verder 
is de reserve van KSP inmiddels zover gedaald dat ook de uitgave van 
nieuwe publicaties onmogelijk wordt. Voor nadere details verwijzen wij u 
graag naar het verslag van de penningmeester in de vorige IBERIA. 
 
GEEN SEPTEMBERVEILINGEN MEER 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de septemberveiling te dicht achter 
de zomerveiling zit, terwijl het resultaat van die veiling toch al tegenvalt 
omdat er gemiddeld minder leden aanwezig zijn op deze eerste 
bijeenkomst van ieder jaar. Daarom heeft het bestuur besloten om 
voortaan geen septemberveiling meer te houden. En daarom ontvangt u 
bij deze IBERIA dus ook geen veilinglijst. Naar verwachting zal deze 
maatregel het resultaat en de kwaliteit van de vier overblijvende 
veilingen (3 kwartaal- en 1 zomerveiling) ten goede komen. Ook zullen er 
geen verschillende tarieven meer gehanteerd worden voor koper en 
verkopers of voor kwartaal- of zomerveilingen: in alle gevallen wordt 10% 
commissie berekend ten bate van KSP.  
 
OVERIGE BESLUITEN 
(1) In 2008 bestaat de Bond (NBFV) 100 jaar en dan worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd waarvan wij nu besloten hebben 
om eraan mee te doen. Allereerst komt er een door alle provincies 
rondreizende tentoonstelling waar KSP met 1 kader (net als alle andere 
gespecialiseerde verenigingen) is vertegenwoordigd ter promotie van de 
Spanje en Portugal filatelie. Het bestuur zal dit kader samenstellen. Maar 
ook op de Postex in november 2008 zullen de gespecialiseerde 
verenigingen een voorname plaats innemen doordat zij uitgenodigd zijn 
om met een grote presentatie promotie te kunnen maken. Het bestuur  
heeft besloten om KSP aan te melden voor 16 kaders voor Spanje en 
Portugal samen en in de komende tijd zullen leden waarvan bekend is 
dat zij willen en kunnen exposeren worden benaderd voor verdere 
invulling van deze promotiekaders. Maar u mag zich natuurlijk ook vast 
bij ons aanmelden. 
 
(2) Verder werd besloten om een aantal inleidende delen van teksten in 
Iberia die vast terugkomen voortaan in een kleiner lettertype op te 
nemen om ruimte te besparen.  
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(3) Op verzoek van enkele leden tijdens de bijeenkomst van 6 mei treft u 
hieronder een artikel aan inzake een concept voor een codicil(tekst). 
Deze leden willen enkele filatelistische zaken schenken aan KSP-Iberia 
of zaken laten regelen door KSP-Iberia met betrekking tot hun 
verzameling, echter zonder notariële akte.   
Zo’n tekst moet handgeschreven zijn om juridisch geldig te zijn. 
 
 

EEN CODICIL OPSTELLEN 
 
Het is mogelijk (eventueel naast een testament) een codicil te maken. In 
een codicil kunt u legaten maken van kleinere inboedelgoederen, 
kleding, en (bijvoorbeeld) postzegels. 
Algemene toelichting: Er zijn drie vereisten aan een rechtsgeldig 
codicil, te weten:  
 
1 Het codicil dient geheel door u zelf met de hand geschreven te 
worden; 
 
2  U dient uw codicil te ondertekenen;  
 
3  U dient de datum op het codicil te zette 
 
U kunt een codicil maken naast een testament.  
 
U kunt uw codicil herroepen door het maken van een nieuw codicil 
waarin u het oude herroept of door het oude codicil simpelweg te 
verscheuren.  
 
U kunt uw codicil bewaren waar u wilt echter indien u het codicil in een 
enveloppe stopt en daarop schrijft "Dit is het codicil van......, te openen 
na overlijden" dan is de kans dat het codicil na uw overlijden wordt 
uitgevoerd groter; 
 
Overigens is een codicil waarin u organen beschikbaar stelt voor 
transplantatie doeleinden beter bekend als een donorcodicil; om te 
zorgen dat uw organen na uw overlijden ook daadwerkelijk gebruikt 
kunnen worden dient u dit donorcodicil altijd bij u te dragen. 
 
Een voorbeeld van een Codicil: 
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CODICIL 

Ik, <......> 

Hier dient u de volgende 
gegevens te vermelden: uw 
voornamen voluit, achter 
naam, geboortedatum en 
geboorteplaats, volledig adres, 
gehuwd met ......(of 
geregistreerd als partner van 
......)  

verklaar, voor het geval ik 
tegelijk met, of na <......> 
kom te overlijden, als 
volgt:  

of  

verklaar het navolgende: 

 
hier kunt u de keuze maken 
tussen een codicil dat alleen 
werkt indien u na een door u te 
kiezen persoon overlijdt of een 
codicil werkende onafhankelijk 
van het overlijden van een 
ander 

          Ik legateer:  

1.      aan <......>, 
wonende te <......>: 
mijn <......>;  

2.      aan <......>, 
wonende te <......> : 
mijn <......>;  

3.     <......>   

hier kunt u invullen aan wie u 
welke goederen wilt legateren 
(legateren betekent dat degene 
die u benoemt zijn legaat kan 
opeisen bij uw erfgenamen) 
Wat kunt u legateren met een 
codicil:   
(duidelijk omschrijven om 
welke goederen het gaat en 
ieder goed afzonderlijk 
vermelden) 

  

Geheel eigenhandig 
geschreven, gedagtekend 
en ondertekend te 
<........> op <.........>  

  

hier dient u uw handtekening 
en de datum te vermelden 

copyright © www.NOTARISINFO.nl      
 
 
(4) Tenslotte wordt langs deze weg aan alle leden gevraagd om goed 
kennis te nemen van het separate bericht van de veilingmeesters zodat 
u, kopers en verkopers op de veiling nog beter materiaal kunt aanleveren 
c.q. met meer succes kunt kopen.  



Ook de tekst in uw annonce in de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ dient u 
actueel te houden en wijzigingen door te geven aan Hans Vinkenborg 
zodat de verkopers beter weten wat u zoekt. 
 
 
 

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 
 
 
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 FNIP (voorheen NIPA) in het Antwerp Expo (v/h 
Bouwcentrum) aan de Jan van Rijswijcklaan 191 te Antwerpen (vlakbij 
de buitenring). Nu al voor de 68e keer; 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 overtroffen door onderstaande 
tentoonstelling in Brussel. Zeker 
een bezoek waard. Informatie: 
www.nipa.be. 
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7 t/m 13 oktober 2006 
De wereldtentoonstelling in 
Malaga heeft als naam: 
‘EXPOSICIÓN MUNDIAL DE 
FILATELIA ESPAÑA 06’ (zie logo 

mailto:j.a.vinkenborg@freeler.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.afal-filatelia.com/
http://www.anjef.com/
http://www.ctt.pt/
http://www.nipa.be/
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op de zegel) 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 
locatie is ietwat merkwaardig, namelijk op 7 of 8 verschillende 
buitenlocaties verspreid door het hele centrum van Malaga; op de 
website van Fesofi ziet u een plattegrond en verdere details 
(www.fesofi.es/pagconte/noticias.htm).  
Wij verwijzen u verder graag naar het aparte stukje in deze IBERIA.  
 
16 tot en met 20 november 2006 
In hal 11 en 12 van het Tentoonstellingspark Heysel in Brussel 
(Belgiëplein) wordt 'BELGICA 06’ gehouden, de grootste en belangrijkste 
gebeurtenis van filatelistisch België in 2006. De tentoonstelling omvat 
meer dan 3.000 kaders uit de 1e klasse en er wordt op 20.000 m² 
gestreden in de Thematische filatelie en de 1-kader en Open klasse. En 
tegelijk houdt men er de Wereldkampioenschappen Jeugdfilatelie. Ook 
zullen er uit 47 landen nationale Postadministraties aanwezig zijn en 
worden er stands bemand door 90 handelaren. Men verwacht 80.000 
bezoekers, verdere informatie is verkrijgbaar op www.belgica2006.be . 
De toegang is gratis.  
 
 

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 !! 
 
In de vorige Vraagbaak toonden we u 3 Mutualidad zegels die we in 
geen catalogus konden vinden maar die je wel regelmatig tegenkomt in 
stuiverboeken e.d. Maar het bleek dat we toch niet goed gezocht 
hadden, want Bart Belonje stuurde ons een kopie van de fiscaalzegel-
catalogus van Paulo Barata waar de zegels wel degelijk instaan, onder 
nummers 133 t/m 140 (en die catalogus heb ik zelf ook nota bene op de 

http://www.fesofi.es/pagconte/noticias.htm
http://www.belgica2006.be/


plank staan!). Het zijn 8 in 1964 uitgegeven zegels voor de bijdragen aan 
de Plaatselijke Pensioenfondsen en ze hebben dus geen religieuze 
achtergrond zoals ik veronderstelde. Hartelijk dank voor deze oplossing! 
 

 
Omdat ik zelf al jaren niet meer de nieuw uitgegeven zegels van Spanje 
koop ben ik niet altijd op de hoogte van de bijzonderheden van de 
nieuwe zegels. Totdat ik er één onverwacht in mijn handen gedrukt krijg. 
Ik ontving deze zomer een enveloppe uit Spanje waarvan ik hierbij het 
gedeelte met de zegels toon. Het gaat om de onderste zegel. 
 
Zo op het eerste oog is er niets aan de hand. Deze zegel is in mei 2003 

uitgegeven ter herdenking van het 
Jaar van de Gehandicapten. Maar 
toen ik er met mijn vinger 
overheen ging bleek deze zegel te 
zijn voorzien van kleine 
doorzichtige bobbeltjes en bij 
onderzoek in de tijdschriften uit 
dat jaar bleek ook inderdaad dat 
deze zegel is voorzien van 
brailletekens. Helaas kan ik u niet 
vertellen wat er op staat, als u het 
weet mag u het zeggen. Het is 
heel moeilijk om de brailletekens 
zichtbaar te maken op een 
afbeelding omdat ze doorzichtig 
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zijn, maar ik heb toch een uitvergroting gemaakt van de 
rechterbovenhoek van de zegel waarop het enigszins zichtbaar wordt. 
Het ziet er uit als kleine waterdruppels, maar het zijn dus doorzichtige 
bobbels. Heel apart! 
 
De 2 zegels die ik hiernaast laat zien werden ingezonden door Paul 

Valckx, samen met 
2 andere zegels die 
ik wel kon 
thuisbrengen.  
Deze zegels vallen 
weer in de rubriek 
vignetten uitgege-
ven om een of 
andere plaatselijke 
activiteit op te 
leuken en wellicht 
ook wel om 
opbrengsten te 
genereren, want op 
de Mallorca zegel 
staat een waarde 

aangegeven van 10 pesetas. De linkerzegel is groen en heeft te maken 
met het Filmfestival van San Sebastian dat blijkbaar gehouden werd van 
11 tot 20 juli 1959. De rechterzegel promoot het tourisme naar Mallorca 
en toont een dame in klederdracht zonder verdere tekst; deze zegel is 
roodbruin en ik schat dat deze zegel ook rond 1960 is uitgegeven. Beide 
zegels zijn gestempeld, de rechter met een onleesbaar 
gelegenheidsstempel, en daarom is het denkbaar dat ze gebruikt werden 
om opbrengsten te genereren als bijplakzegel. Ik weet het niet, als u het 
weet hoor ik het graag. Uw reacties zie ik weer met belangstelling 
tegemoet.  
 

HET JUBILEUMKAVEL VAN SEPTEMBER 
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Er zijn tot nu toe 3 jubileumkavels aangeboden en verkocht waarvan de 
helft van de opbrengst wordt geschonken aan KSP, ter mede finan-
ciering van de viering van het 20-jarig jubileum van KSP in 2007. Dit is 
een groot succes en daarvoor danken wij u als bieders en vooral de ver-
koper die dit mogelijk maakt en die bereid is om 50% van de opbrengst 
van elk kavel aan KSP af te staan. Tot nu toe zijn de volgende zegels 
verkocht: 



Ed.nr. 765 – Onafhankelijkheidsverklaring USA, opbrengst € 170,- 
Ed.nr. 775-780 – Duikbotenserie, opbrengst    € 360,- 
Ed.nr. Ben.18 – Beneficencia blok groen zonder tanding, opbr. € 200,- 
In onze September bijeenkomst wordt zoals u elders kunt lezen geen 
veiling gehouden, behalve dan een nieuw kavel voor de Jubileumveiling. 
De afhandeling van dit kavel loopt dan ook deze keer via Hans Vinken-
borg waar u ook uw schriftelijke bod heen kunt sturen (voor adresgege-
vens, zie binnenflap). 

 
De serie die deze keer geveild wordt heeft als catalogusnummer Ed.nrs. 
851 t/m 854 en werd uitgegeven omdat de Burgeroorlog 2 jaar eerder 
begon (en op de zegels wordt ervan gesproken dat Spanje daarom sinds 
2 jaar bevrijd is, maar daar hebben we tegenwoordig een andere kijk 
op!). De zegels hebben een nette plakkerrest en zijn goed gecentreerd 
(zie afbeelding). De cataloguswaarde van de serie is € 138,- maar de 
voetnoot zegt dat de zegels van deze serie normaal gedecentreerd zijn 
en als ze goed gecentreerd zijn moet de waarde 50% hoger gesteld 
worden. De inzetprijs die gehanteerd wordt is toch maar € 70,-, dus dit is 
uw kans om een mooie serie voor een goede prijs te kunnen kopen! 
Wij zien uw biedingen met veel belangstelling tegemoet en hopen dat de 
opbrengst wederom een succes zal zijn. 
 
 

ENKELE HOOGTEPUNTEN UIT DE 
BIJEENKOMST VAN MEI 2006 

 
In de bijeenkomst van mei jl hebben zich een aantal memorabele feiten 
voorgedaan die we voor eeuwig hebben vastgelegd op foto’s. De ver-
gadering werd ingeleid door een korte maar boeiende presentatie door 
onze voorzitter Frits van Beekum die een uitleg gaf over verschillende  
diverse platen van de 25 Reis Dom Louis “fita direita” of “rechte band” 
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waardoor men de 
nadrukken beter 
kan herkennen; 
een uitleg van het 
papier “costelado”, 
alsmede een over-
zicht van de zoge-
naamde “vinhetas 
filatélicas” uit 1947 
van de 2e BEPEX 
van Porto.   
Het was buiten-
gewoon leerzaam 
en een bewijs dat 
het altijd de 

moeite waard is om een bijeenkomst bij te wonen (foto hierboven). 
 
Maar het absolute hoogtepunt was toch wel het feit dat er maar liefst drie 
leden zijn benoemd tot Lid van Verdienste wegens hun jarenlange hulp 

aan de vereniging die zich hoofdzakelijk ‘achter de schermen’ afspeelt.  
Allereerst Wietze Hoogeveen (foto hierboven) die vele jaren als veiling-
meester en nu als algemeen mede-bestuurslid en onze PR-man voor de 
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vereniging actief was. Op bijgaande foto ziet u de uitreiking door Frits 
van Beekum van de bijbehorende oorkonde.  
En verder werd ook Henk Veen benoemd die ook nu nog als algemeen 
secretaris en ledenadministrateur van KSP veel werk verzet. Op de 
derde foto ziet u de uitreiking van de oorkonde aan Henk onder het 
toeziende oog van Jan van Gerwen (rechts gezeten) die vorig jaar tot Lid 
van Verdienste van KSP werd benoemd (foto hieronder). 
 

 
Tenslotte werd Jan de Lange benoemd, maar die kon helaas niet 
aanwezig zijn; hij kreeg zijn benoeming omdat hij al sinds jaar en dag 
meedenkt als bestuurslid en omdat hij er altijd voor zorgt dat u het blad 
IBERIA tijdig in uw brievenbus vindt. Twee van de drie jubilarissen 
kregen tijdens de bijeenkomst een oorkonde waarop hun benoeming 
werd vastgelegd en Frits van Beekum heeft ervoor gezorgd dat ook Jan 
de Lange zijn oorkonde heeft gekregen.  
 
Wij feliciteren de drie heren met hun benoeming en hopen dat wij nog 
lang gebruik mogen maken van hun kennis, hulp en bereidwilligheid om 
immer belangeloos van KSP een bloeiende vereniging te helpen maken.  
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DE ITALIAANSE VERVALSING VAN DE 120 
REIS “KROMME BAND” 

 
Ongeveer 15 jaar geleden heb ik een artikel gelezen over een kolonel 
(helaas geen naam bekend, verder te noemen “kolonel”), die in het 

nd tijdens de regeringsperiode van António 
Salazar (zie afbeelding hiernaast ◄).  
Deze kolonel ging begin 

Portugese leger heeft gedie

1940 met enkele 

van 

 had al een hele tijd het vermoeden dat de zogenaamde “Italiaanse 
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door hem geconfisqueerde clichés uit de 
Casa da Moeda naar Italië om daar 
afdrukken van te laten maken (waarschijnlijk 
in Turijn). Door verkoop van deze afdrukken 
van originele (schoongemaakte) clichés (dus 
vervalsingen) kreeg hij extra inkomsten. 
Hij heeft ook een cliché meegenomen 
de 120 Reis “kromme band” (Nú. 26). Maar 
NIET de cliché die werd gebruikt om de 
postzegels mee te drukken. De geconfis-
queerde cliché was voor het maken van de 
“enveloppe met ingedrukt zegel” (verder te 
noemen “proef”-cliché) die overigens niet tot 
uitgifte is gekomen (afbeelding hieronder 
▼).  

 
Ik
vervalsing” van de 120 Reis afkomstig was van deze “proef”-cliché. 



Door aanschaf van een proef van de enveloppe kon ik het één en ander 
goed onderzoeken en werd mij vermoeden bevestigd.  
In het belangrijke boekwerk “Forgeries of Portugal and Colonies” van 
mijn vriend Dave Davies staat dat men de 
vervalsing kan herkennen door een extra lijntje 
rechtsonder, de zogenaamde “double frame” (zie 
detail-afbeelding hiernaast ►).  
Zoals men bij de afbeelding hieronder kan zien, 
heeft de gehele afdruk op de enveloppe een 
(gehele) extra kader(lijn) ▼.  

Deze kaderlijn is voor 
het maken van de 
afdruk van de 
vervalsing verwijderd, op het kleine streepje 
rechtsonder na. Maar nu blijkt door nader 
onderzoek dat een ander en makkelijker 
kenmerk naar voren is gekomen. De “2” 
van “120” linksboven wijkt af van die van de 
postzegel. Deze “2” is van boven een 
beetje plat en komt bijna tegen de 
bovenkant van de “kromme band” (zie 
afbeelding hier-
naast,  ►). 
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Afbeelding rechts► van boven naar onder: 
“proefcliché”; vervalsing; origineel. 
Bij het origineel heeft de “2” nog genoeg 
ruimte tussen de bovenkant van de “2” en de 
“kromme band”. Bovendien is de “2” rond. 
Overigens zijn er meer kenmerken waarmee 
aangetoond kan worden dat de “Italiaanse 
vervalsing” afkomstig is van de “proefcliché”. 
Bijvoorbeeld de “halve ruitvormpjes” 
linksboven onder de bovenste kaderrand (zie 
zelfde afbeelding hiernaast ►).   
Mijn onderzoek inzake de Italiaanse 
vervalsingen is nog niet afgerond. Ik probeer 
in ieder geval een complete lijst te maken van 
alle Italiaanse vervalsingen. Daarnaast 
probeer ik de Italiaanse drukker te traceren en 
hoe de “kolonel” daadwerkelijk heet. 
 
Frits van Beekum  



HEBT U EEN CÉNTIMO OF EEN CÈNTIMO? 
 
door Hans Vinkenborg 
 
Onderstaand toon ik u een aantal afbeeldingen van de zegel Edifil nr. 
814 van Estado Español uit 1937, een zegel die bij iedereen bekend is 
en die vast ook in uw album zit. Het is een zegel van 1 centimo en dat 
schrijf ik expres even zonder accent. Allereerst toon ik u de rechter drie 
zegels van een strip van 5 van deze zegels uit mijn verzameling:  

 
De zegel heeft een fraai accent op de e van centimo en is dus gespeld 
als céntimo, zoals dat ook hoort in de Spaanse taal. Maar als u op de 
afbeelding kijkt ziet u wel op de linker en de rechter zegel een céntimo, 
maar op de middelste zegel een cèntimo. Om dat nog wat beter te kun-
nen zien heb ik dat deel 
van de middelste zegel 
nog eens extra uitvergroot, 
zoals u hiernaast kunt 
zien. Het is echt waar, het 
accent staat de verkeerde 
kant uit ! 
 
Het is duidelijk dat dit een 
drukafwijking is, want zo’n accent kan niet spontaan zelf zijn gaan ver-
schuiven. Dus wordt de gespecialiseerde catalogus erbij gehaald om te 
zien of deze afwijking wordt vermeld. En dan blijkt dit wel en niet het 
geval te zijn. Deze zegel is bekend zonder accent op de e (Edifil nr. 
814ta) maar verder niet, er wordt niet gerept over een cèntimo met het 
accent de verkeerde kant op. Uit de toelichting bij de zegel zonder 
accent op céntimo blijkt dat deze afwijking in 1 positie op ieder vel 
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voorkomt, dus er moeten er veel van in omloop zijn. Het blijft de vraag 



waarom de zegel met de cèntimo afwijking niet genoemd wordt, ik kan 
het u in ieder geval niet zeggen ! 
 
 
 

PUERTO RICO: 
een doorgehaalde vel-kopregel uit 1894 
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or: Hans Vinkenborg 

ls in de drukkerij een vel postzegels door de drukpers gehaald wordt 

 

ij 
 

 
do
 
A
drukt men niet alleen de zegels maar ook de kop die bovenaan het vel 
vermeld moet worden voor een snellere identificatie. Dat was niet alleen
het geval bij de Spaanse zegels uit de Staatsdrukkerij (Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre) maar ook bij de zegels van de koloniën, want die 
werden ook in Madrid gedrukt. Dus ook de zegels van de Filippijnen en 
van Puerto Rico en dat kon soms knap verwarrend zijn want die zegels 
hadden vaak dezelfde afbeelding, alleen met een andere eilandnaam. 

Zo ook de zegels uit 1894 van het type Pelón die u hierboven afgebeeld 
ziet en die bestemd waren voor gebruik op drukwerk (“impresos”). Bij het 
drukken van dit vel is duidelijk van alles mis gegaan. Boven de zegels 
heeft eerst gestaan de tekst: “FILIPINAS - IMPRESOS.- 50 sellos de 1 
milésima de peso.” Maar toen de drukker zag dat dit helemaal geen 
zegels van de Filippijnen waren maar zegels van Puerto Rico heeft h
besloten het vel niet te vernietigen maar nog een keer door de drukpers
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van 

! 

 
 een partijtje vonden we deze echt gelopen postkaart met nagetekende 

te halen en daarbij de FILIPINAS regel door te halen en de goede Puerto
Rico regels erboven te zetten. Tenslotte, zo moet hij gedacht hebben, 
was er met de zegels zelf niets mis. En dat is correct, als de zegels 
allemaal uit het vel gescheurd zouden zijn had nooit iemand iets hier
opgemerkt, maar gelukkig is dat niet gebeurd. En zo kan het voorkomen 
dat er veldelen met een doorgehaalde kop in omloop kwamen onder 
verzamelaars van deze gebieden. En reken erop dat ik er blij mee ben
 
 

EEN AARDIG TIJDSBEELD 
In
zegel uit 1902; de kaart werd gestuurd naar iemand in Hal, België en 
geeft een aardig beeld van de wijze waarop post in Spanje op de lange 
afstanden werd vervoerd in die dagen. 
 

“In Spanje is de organisatie van het postvervoer zelfs tegenwoordig nog 
erg onderontwikkeld, als gevolg van het ontbreken van spoorwegen. De 
reizigers zitten in en op de postiljon omringd door pakketten die vervoerd 
moeten worden. Vanuit zijn zitplaats voorop de koets stuurt de koetsier 
zijn paardenspan met 6 tot 12 paarden en muilezels. Hij wordt geholpen 
door een assistent die de paarden met zijn zweep ment vóór de postiljon, 
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meestal een jongeman die in de bochten de paarden geleid door ze aan 
de teugels vast te houden”.  
 
 

EEN BERICHT VAN DE 
VEILINGMEESTERS 

 
De laatste jaren is de opbrengst van de veiling steeds lager geworden. 
Deze trend heeft zich ook in de laatste zomerveiling laten merken. Een 
reden hiervoor is ongetwijfeld dat het aanbod van het materiaal niet goed 
aansluit op de vraag, dus wat andere leden zoeken. Om hierin een 
verbetering tot stand te brengen willen wij u in dit bericht aangeven waar 
wel veel vraag naar is zodat u uw aanbod daarop kunt afstemmen. 
Zegels die minder in trek zijn kunt u het best bundelen en als een partijtje 
aanbieden, niet als afzonderlijke zegels; dit bespaart u en ons veel tijd 
en moeite. 
 
Wat verkoopt wel goed, wat niet? 
Zowel bij klassiek Spanje als Portugal gaat veel van het materiaal 
meestal onverkocht retour. Het gaat hierbij dan om materiaal met een 
inzet van een paar euro’s. Uitzondering zijn een beperkt aantal 
betere/duurdere complete series ongebruikt, maar de meeste klassieke 
zegels die verkocht worden zijn gestempeld. Zegels met een inzet boven 
de 150 euro worden niet snel verkocht, maar er zijn wel degelijk een 
aantal kopers voor. Tweede keuze materiaal van Spanje en Portugal 
wordt niet tot nauwelijks verkocht.  
Bij Spanje valt de periode 1920 t/m 1955 altijd goed in de smaak, vooral 
materiaal van de Burgeroorlog is erg in trek (als u dubbelen heeft: bied 
ze aan!), maar ook alle blokken en alle zegels uit de Edifil catalogus deel 
3 (b.v. Barcelona, Beneficencia, perfins en andere zegels/back-of-the-
book). Brieven van de Burgeroorlog (b.v. censuur) worden wel verkocht 
maar de overige brieven worden nauwelijks verkocht; duurdere brieven 
zien wij nooit voorbijkomen. 
Bij zowel Spanje als Portugal wordt van de periode na 1955 zelden iets 
verkocht, als er wordt gekocht, is het bijna altijd gestempeld materiaal 
(dat wordt wel gevraagd). Ook grotere moderne partijen doen het bijna 
niet en worden zelden in 1 keer verkocht. Wel is er altijd erg veel vraag 
naar de moderne blokjes/velletjes van zowel Spanje als Portugal; vooral 
de nieuwe leden en thematici zoeken dit materiaal.   
Voor Portugal geldt ook dat de back-of-the-book zegels en series zoals 
Port, Rode Kruis en Geografia zegels redelijk tot goed verkocht worden. 
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Ook hier geldt dat gebruikte zegels vaak beter verkopen dan de 
ongebruikte exemplaren. Ook gebruikte zegels van na 1990 worden 
redelijk verkocht, blokken van na 1985 van Portugal worden zowel 
postfris als gebruikt goed verkocht. Literatuur en oude catalogi worden 
(helaas) bijna nooit verkocht. 
 
Wat moet u doen? 
Natuurlijk moet u de te verkopen zegels zoveel mogelijk afstemmen op 
het bovenstaande om de beste kans te maken dat het verkocht wordt.  
Andere kavels kunnen natuurlijk geprobeerd worden, maar dan is de 
afloop onzeker. Hierbij valt te denken aan uitzoekpartijen ouder materiaal 
Spanje of Portugal, materiaal waarin gezocht kan worden naar stempels, 
tandingen etc. Vooral uitzoekpartijen met veel stempelmateriaal hebben 
volgens ons een redelijke kans op verkoop. Het gaat hierbij niet altijd om 
heel grote partijen, maar om partijen van een aantal tientallen tot enkele 
honderden zegels. Voor Portugal is b.v. bekend dat een partij Ceres-
zegels veel kans op verkoop heeft. Ook uitzoekpartijen met gebruikte 
zegels van de Spaanse en Portugese koloniën hebben kans om verkocht 
te worden, maar kavels met veel modern materiaal van de koloniën 
worden weer nauwelijks verkocht.  
 
En bij alles wat u aanbied geldt natuurlijk dat hoe beter de prijs in 
verhouding staat tot de kwaliteit en de vraag, hoe meer kans u maakt op 
een snelle verkoop. En dat is zowel in uw als in ons voordeel. Wij vragen 
u dan ook om uw materiaal goed bij elkaar te zoeken en bij 
veilingmeester Peter Moorer in te leveren of het aan hem toe te zenden. 
En los van wat hiervoor beschreven werd, ook in de rubriek ‘Vraag en 
Aanbod’ kunt u lezen welk materiaal onze leden zoeken. Daarom vragen 
wij ook aan de leden die alleen als koper meedoen op veilingen e.d. om 
op te geven wat ze voor materiaal zoeken, bij voorkeur door het plaatsen 
van een annonce in de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ (opgeven aan Hans 
Vinkenborg). Verkopers weten dan beter wat ze bij elkaar moeten 
zoeken!  Wij zien uw zegels en wensen met belangstelling tegemoet !  
 
 
 

DIVERSE BERICHTEN  
 
De eigen publicaties van KSP 
Zoals gebruikelijk liggen bij iedere bijeenkomst 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 
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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 
contact met ons opnemen. 
 
Het 20-jarig bestaan van KSP in 2007 en de jubileumkavels 
In 2007 bestaat KSP in haar huidige vorm 20 jaar. Dit feit laten we niet 
geruisloos voorbijgaan, binnenkort wordt u nader geïnformeerd. 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 ! Verder wordt er zoals u wellicht weet bij 5 
bijeenkomsten een jubileumkavel geveild waarvan 50% van de op-
brengst ten goede zal komen aan KSP. Ook bij deze september 
bijeenkomst en als laatste bij de november bijeenkomst wordt zo’n kavel 
geveild; we verwijzen voor het september kavel naar het artikel elders in 
dit blad. Maar wij willen u ook nu al vast op de hoogte brengen van het 
kavel dat in november wordt geveild: een verzameling Spanje in 3 Davo 
albums en 2 stockboeken van de periode 1945-2000, grotendeels 
compleet en sommige stukken in meervoud. De totale cataloguswaarde 
wordt geschat op ruim meer dan € 2.000,- en de inzetprijs bedraagt 
slechts € 500,- Details volgen in de volgende Iberia, u kunt vast gaan 
sparen voor deze enorme partij zegels ! 
 
Zomerveiling 2006 
Ook dit jaar werd er weer een zomerveiling georganiseerd. Het aantal 
biedingen viel ons tegen en de verkoop was ruim de helft van dat in 
voorgaande jaren. Op zich is dat teleurstellend, maar alle beetjes helpen 
en KSP heeft in ieder geval wel weer een positieve bijdrage ontvangen. 
Wij danken alle bieders en kopers voor hun belangstelling.  
 
Artikelen gevraagd 
Wij herhalen graag onze oproep uit de vorige IBERIA. 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 het mooiste of een 
bijzonder stuk in uw verzameling of wat u maar wilt. Meer verschillende 
bijdragen maken dit blad persoonlijker en veelzijdiger. Als u iets weet of 
hebt, dan ontvangen wij dit graag per post of per e.mail en dan zullen wij 
het geschikt maken voor opname in IBERIA. Ook afbeeldingen van 
bijzondere zaken zijn welkom! 
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NIPA is in de nieuwe FNIP opgegaan 
In België is dit jaar een nieuwe overkoepelende vereniging gegroeid 
waarin de handelaren samenkomen, de FNIP (Federatie van Nationale 
en Internationale Postzegelhandelaren). Het is de Belgische equivalent 
van de Nederlands NVPH. De FNIP zal initiatieven nemen om de handel 
te bevorderen, filatelistische manifestaties organiseren (tot nu toe deed 
o.a. de NIPA dat 2x per jaar in Antwerpen, die is daarom nu in de FNIP 
opgegaan) en verder diverse publicaties uitgeven en de filatelie in het 
algemeen promoten.  
 
Interessante websites 
We hebben weer 2 websites die we graag onder uw aandacht willen 
brengen. Allereerst http://www.tabacaria.org/selos/index.htm waarop u 
goede informatie kunt vinden over Portugese vervalsingen. Verder 
kwamen wij in contact met een grote Engelse boekhandelaar die 
helemaal gespecialiseerd is in filatelistische literatuur en waar u wellicht 
dat lang gezochte boek nog kunt kopen: www.hhphilit.com van het bedrijf 
HH Sales Ltd. waarin HH staat voor Harry Hayes die vroeger onder zijn 
eigen naam deze gerenommeerde zak dreef. Ze hebben duizenden titels 
in voorraad en verkopen geen zegels, brieven, etc. Catalogus op 
verzoek via sales@hhphilit.com.  
 
Het Afinsa debacle / marktwaarde van uw zegels 
Omdat alle bladen en kranten er al over vol gestaan hebben voegen wij 
daar bewust niets meer aan toe. De enige reden om het nog te melden is 
onze ongerustheid m.b.t. de prijsontwikkeling van vooral Spaans 
(modern) materiaal; omdat wij veronderstellen dat nu ook in Spanje de 
marktwaarde zal dalen door minder vraag, mag o.i. verwacht worden dat 
in Spanje langzaamaan een soortgelijke situatie zal ontstaan als b.v. in 
Nederland en dat de marktwaarde fors onder de cataloguswaarde zal 
zakken. En omdat wij er met z’n allen niet veel invloed op kunnen 
uitoefenen kunnen we het best afwachten en scherp observeren wat er 
in Spanje gebeurt op de wat langere termijn. Zodra een aantoonbare 
trend valt waar te nemen laten we u dat hier horen. 
 
Catalogi Spanje te koop 
Via Hans Vinkenborg is nog 1 exemplaar te koop van de 2006 catalogus 
Spanje en Koloniën met slap kaft (voor € 28,-) en van de 2006 
gespecialiseerde catalogus Spanje deel 1 met hard kaft over 1850-1931 
(voor € 81,-). Als u geïnteresseerd bent kunt u zich melden, er is van elk 
maar 1 exemplaar beschikbaar en in de winkel zijn ze veel duurder. 
 

http://www.tabacaria.org/selos/index.htm
http://www.hhphilit.com/
mailto:sales@hhphilit.com
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