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Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 18 november 2006 zal de speciale bijeenkomst “De
Portugese dag” 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 Portugees India van Dave Davies *
12.00 - Lunch;
13.00 - Veiling;
13.30 - Gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen, ruilen, etc,
met een (Portugees) drankje en een hapje

* Tijdens deze bijeenkomst zal ons Engels lid Dave Davies zijn, met
goud bekroonde, verzameling Portugees India 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 Ring
Utrecht(zuid)/Jaarbeurs aanhouden (Let op! Onlangs gewijzigd) Na de
brug over het Amsterdam-Rijnkanaal de afslag "Jaarbeurs" (afrit 17)
nemen. 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
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

17 februari 2007 te Utrecht
12 mei 2007 te Utrecht
15 september 2007 te Utrecht
17 november 2007 te Utrecht (Spaanse dag!)

EVENEMENTEN AGENDA
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op grote nationale- en
internationale tentoonstellingen die een raakvlak hebben met de
SPAANSE en PORTUGESE filatelie, zowel in binnen- als buitenland. 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
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.
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Men verwacht 80.000 bezoekers, verdere informatie is verkrijgbaar op
www.belgica2006.be . De toegang is gratis.
december 2006
Ieder jaar in de 1e of 2e week van december wordt weer de jaarlijkse
grote postzegelbeurs in Madrid gehouden, de Feria y Exposicion
Filatelica 'FILATELIA 2006'. Deze beurs is zeer de moeite waard en
gemakkelijk bereikbaar per metro/openbaar vervoer. Het Palacio de
Exposiciones y Congresos is te vinden in de Paseo de la Castellana
tegenover het voetbalstadion Bernabeu. Goed te combineren met een
bezoek aan de musea van de Spaanse Correos resp. de FNMT en met
de zondagse postzegelmarkt op de Plaza Mayor.

2007
26 t/m 28 januari 2007
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. Zeer aanbevolen !
31 maart/1 april 2007
Wat in Nederland de Filateliebeurs heet en 1x per jaar wordt
georganiseerd heet in België de ANTWERPFILA en wordt 2x per jaar
georganiseerd door de FNIP in het Antwerp Expo (v/h Bouwcentrum)
aan de Jan van Rijswijcklaan 191 te Antwerpen (aan de buitenring). De
data van de 2e beurs later in 2007 zijn ons nog niet bekend. Er is geen
tentoonstelling maar wel zijn er twee grote hallen vol met meer dan 100
standhouders uit vele landen en het is de grootste beurs van België in
2007. Toegang € 3,- voor 2 dagen. Goed te combineren met een dagje
Antwerpen en altijd de moeite waard om eens te verkennen! Informatie:
www.fnip.be.

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,
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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 twee zegels uit San Sebastian en uit
Mallorca en daarover hebben we geen verdere informatie ontvangen.
Deze keer heb ik een prachtige zegel
gevonden die wel wat houvast geeft.
Het is een afbeelding met technische
attributen waaronder een groot tandwiel
en een moker en een oud groot
zeilschip op de achtergrond.
Boven de zegel, die geheel groen is,
staat de tekst ‘Mutualidad General de
Functionarios
del
Ministerio
de
Industria y Comercio’. Het is dus een
zegel waarvan de opbrenst ten bate
kwam van een fonds ter ondersteuning
van de functionarissen van het
ministerie van Handel en Industrie.
Verder staat er nog dat de waarde 2
peseta’s is en dat de bijdrage vrijwillig
is en geen postale frankeerwaarde
heeft. De zegel is gedrukt bij de
bekende drukkerij Heralmi-Rieusset die
we vaker tegenkomen en de tandingmaat is 10. De zegel is smoezelig
maar ongebruikt. Het meest bijzondere is echter dat deze zegel niet
voorkomt in de catalogi, zoals wel het geval is met heel veel andere
zegels die dezelfde rol vervullen en die een fonds ondersteunen van
functionarissen van de Correos of van de Telégrafos. Vaak zijn dit soort
goede-doel zegels (Beneficencia zegels) bestemd voor een wezenfonds
(b.v. ‘huérfanos de telégrafos’) of een soortgelijk doel. Maar de vraag is
natuurlijk: waarom staan die zegels wel in de catalogi en waarom deze
Beneficencia zegel dan niet ? Als u het weet mag u het zeggen.
Tenslotte heb ik nog een goede reactie gekregen op het stukje in de
vorige IBERIA: “Hebt u een céntimo of een cèntimo”. Ik schreef toen
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dat cèntimo (dus met het
accent naar achteren) niet
als variant in de Edifil
catalogus vermeld stond bij
zegel ed.nr. 814 en dat is
correct, terwijl deze variant
toch weldegelijk bestaat
zoals werd getoond in de
afbeelding. Maar Nico Beek
wees mij er terecht op dat cèntimo wel voorkomt in de catalogus van
Galvez uit 1960 (pagina 104, type IIIa). Ik ben blij met deze aanvulling
want nu kan ik mijn zegel tenminste een nummer geven. Ook moet nog
opgemerkt worden dat Galvez weer niet de variant zonder accent
vermeldt (centimo) terwijl die variant juist weer wel in de Edifil catalogus
vermeld wordt ! De conclusie van dit alles is nu, dat de 1 ct zegel dus
bestaat als centimo (zonder accent, dit is een drukfout), cèntimo (met
accent de verkeerde kant op, dit is een plaatfout) en céntimo (correct
gespeld). Als u in uw verzameling ook één of andere rare plaatfout heeft,
laat ons dat dan weten, dan nemen we hem op in deze rubriek.
Ik, Nico Beek, ben in het bezit van een ansichtkaart verzonden van Irun
(Spanje) naar Dresden (Duitsland). Zie afbeelding hieronder:
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Wat ik niet kan plaatsen zijn de afstempelingen.
Het bericht op de kaart is op 15 oktober 1938 geschreven. De kaart
bevat een rood censuurstempel van San Sebastian. (Dit censuurstempel
komt vaak voor op post en is correct).
Merkwaardig (voor mij) is de afstempeling op het 30 ct. zegel (juiste
frankering op kaarten naar het buitenland).
Hierop is een afstempeling te zien van Dresden , datum 21 oktober
1938, met de tekst "Nachträglich entwertet".
Ernaast in paars een datum van 24 oktober 1938.
Wie kan mij een verklaring geven waarom het Spaanse zegel
afgestempeld is met een Duits stempel en dat de afstempeling datum 3
dagen afwijkend is van het paarse stempel ernaast. Gaarne uw
reactie(s) via de redactie.

MALAGA 2006: GRANDIOOS !!
In de tweede week van oktober werd in Malaga de wereldtentoonstelling
gehouden en enkele KSP leden hebben dit bijgewoond. Een week lang
mooi weer met temperaturen rond de 25 graden omlijstte deze
gebeurtenis die plaats vond op 8 plaatsen in de stad. Ondanks onze
aanvankelijke scepcis moet toegegeven worden dat dit concept wel
veroorzaakte dat veel toevallige en winkelende passanten ook
binnenkwamen en kennis namen van de 2.500 kaders met materiaal op
de tentoonstelling en de verkoopstands met ca. 30 handelaren. Daarbij
speelde nog mee dat er een nationale feestdag in die week viel
waardoor iedereen vrij had en waardoor het extra druk werd. Het mooie
weer nodigde ook uit om de toeristische bezienswaardigheden van de
stad Malaga te bezoeken en om dagelijks buiten te eten of om te zonnen
of te gaan winkelen.
De inzendingen voor de wedstrijd waren van zeer hoog gehalte en ik heb
met plezier dagen gevuld om alles te bekijken. De erehof bestond uit 5
inzendingen waaronder een prachtige verzameling Spaanse Antillen die
zich richtte op de zeepost vanuit Malaga van en naar dat gebied; de
inzender uit Spanje schreef ook het hoofdartikel in de tentoonstellingscatalogus. Op internet zijn deze erehof-collecties waarschijnlijk
nog wel te zien (www.lamardesellos.com). Opvallend was dat alle
topverzamelingen over Portugal kwamen van inzenders uit Japan, HongKong e.d. en niet uit Portugal. Ik weet te weinig van dit gebied om u de
hoogtepunten te kunnen beschrijven. Naast Spanje waren er veel
inzendingen van de Cubanen uit de USA die meestal sterk ver6

tegenwoordigd zijn en die altijd de hoogste medailles winnen, ook nu
weer. Nieuw was voor mij was een inzending van Spaans Puerto Rico
waarin topstukken getoond werden die een ‘normaal’ mens bijna niet bij
elkaar krijgt; deze inzending won dan ook groot goud. Bij de inzendingen
fiscaalzegels zaten ook een aantal prachtige Cubaanse inzendingen
waar je je vingers bij aflikt, temeer omdat dit materiaal vrij schaars is.
Vooral de fiscaalzegels ‘op document’ tonen soms uitstekend en dit
verbetert de attentiewaarde.
Naast de traditionele filatelie waren er veel thematische inzendingen die
erg leuk toonden en die de passanten vooral op prijs stelden. Nieuw op
een wereldtentoonstelling was de zogenaamde Open Klasse waar het
filatelistische materiaal ca 50% bedraagt en de rest bestaat uit knipsels
en memorabilia die op het onderwerp betrekking hebben; ik vond dit één
van de hoogtepunten die ik met veel aandacht heb bestudeerd. Bij de 1Kader inzendingen waren zeer interessante kaders die ik uitgebreid heb
bekeken en ook hier werden hoge prijzen gewonnen door o.m. de
Cubanen.
In
de
drukste
winkelstraat
van
Malaga waren een
keten
handelarenstands gebouwd en
uit betrouwbare bron
heb ik vernomen dat
zij
goede
zaken
hebben gedaan, niet
alleen omdat ik zelf
ook succesvol heb
gekocht. Ons lid Edze
van den Berg is zelfs
nog
gefotografeerd
door de plaatselijke
pers die grote artikelen publiceerden over de gebeurtenissen. Zijn foto
heeft in het dagblad SUR gestaan en hieronder ziet u een verkleinde
versie van deze foto (Edze staat links op de foto). Verder werd er iedere
dag een nieuwe postzegel uitgegeven en die werd in het nieuwscentrum
van de Correos gepresenteerd en daarvan waren op enorme televisieschermen in de stad life beelden te volgen. De organisatie was goed
voor elkaar en de sfeer en het weer waren prima dus deze
tentoonstelling was zeer de moeite waard.
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HET JUBILEUMKAVEL VAN NOVEMBER:
het mooiste kavel tot nu toe !
Voor ik u over het nieuwe kavel ga vertellen wil ik nog graag in
herinnering roepen dat er tot nu toe 4 jubileumkavels zijn geveild
waarvan de eerste drie zijn verkocht.
Zoals bekend wordt de helft van de opbrengst geschonken aan KSP, ter
mede-financiering van de viering van het 20-jarig jubileum van KSP in
2007. Tot nu toe werden de volgende kavels verkocht:
Ed.nr. 765 – Onafhankelijkheidsverklaring USA, opbrengst
€ 170,Ed.nr. 775-780 – Duikbotenserie, opbrengst
€ 360,Ed.nr. B.18 – Beneficencia blok zonder tanding, opbrengst
€ 200,In de komende november bijeenkomst wordt een geweldig groot nieuw
kavel geveild waarvan we de vorige keer al kort melding maakten. Het is
zondermeer het mooiste kavel dat ooit bij Iberia is geveild en het bestaat
uit een verzameling Spanje in 3 donkerblauwe luxe Davo albums
Spanje (nummers II, III en IV) met cassettes en 2 stockboeken van
de periode 1945-2000 met vooral blokjes en automaatboekjes. De
verzameling is grotendeels compleet en sommige stukken zijn zelfs in
meervoud. De totale cataloguswaarde wordt voorzichtig geschat op ruim
meer dan € 2.000,- en de inzetprijs bedraagt slechts € 500,- !
De zegels zijn ongebruikt en grotendeels postfris (na 1962 is alles
postfris), van 1945-1961 is 95% compleet en daarna zo goed als 100%.
Vanaf 1989 zijn veel zegels een hoekrandstuk of hebben ze een velrand.
De albums en insteekboeken bevatten een enorme hoeveelheid
materiaal en de kwaliteit van de verzameling is uitmuntend. Om een
goede indruk te krijgen van deze verzameling verzoeken wij u om op de
bijeenkomst de albums te komen bekijken, wat u dan ziet spreekt voor
zichzelf. Dit kavel is met recht het klapstuk van de jubileumkavels te
noemen en u mag deze kans echt niet voorbij laten gaan, zeker niet als
u weet dat u met uw bod uiteindelijk ook KSP steunt !
WIJ REKENEN OP UW AANDACHT EN BELANGSTELLING !
Het jubileumkavel van september jl. (Edifil nr. 851/854, *, inzet € 70,-)
bleef helaas onverkocht hetgeen toegeschreven kan worden aan de
relatief lage opkomst van die bijeenkomst. Daarom hebben we besloten
om het september-kavel in november nogmaals aan te bieden. Zie
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hieronder de afbeelding van dit kavel dat nu nogmaals wordt
aangeboden!

CERES PERIKELEN:
DE OPDRUKKEN VAN 1928/29 (3)
Sinds de grote Wereldoorlog van 1914 - 1918 valt er bij de Ceres-zegels
een oplopend kwaliteitsgebrek waar te nemen. Deze gebreken zijn terug
te voeren op de slechte kwaliteit van het papier, gom en kleurstoffen.
Daarnaast hebben wij te maken met het slijten van de diverse machines
die nooit goed onderhouden of vervangen werden vanwege de
ontbrekende middelen. Vandaar dat de zegels een zwakke opdruk
vertoonden, fletse kleuren kregen en de tandingen zeer onregelmatig
werden, waarbij ook nog eens de slechte kwaliteit van het papier en de
gom. Al deze onregelmatigheden laten zich gemakkelijk tonen door
zegels van 1912 naast de latere drukken tot 1926 te leggen. Een mooi
voorbeeld is de 10 Ct. (215) van 1912, welke nog in 1926 werd gemaakt.
In dit verband verwijzen wij u naar ons artikel in IBERIA 75.
Er was dus alles aangelegen om het prestige van de Portugese emissies
te herstellen om vooral het deplorabele technisch falen te verbeteren en
dat kon alleen gebeuren door de huidige Ceres-series te vervangen door
een nieuw type zegel die gemakkelijk te produceren viel. De Casa da
Moeda erkende de onmogelijkheid om de situatie van de techniek te
verbeteren. Mede omdat het maken van een nieuw verbeterde type veel
te lang duurde. 1926 kwam men er toe om via Thomas de la Rue in
London een nieuwe serie Ceres op de markt te brengen, maar nu was
men bij het Ministerie van Financiën vierkant tegen van het maken van
zegels in Engeland, zodat deze emissie aan een zijden draad hing.
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Toch kwam er toestemming van de regering om deze nieuwe serie aan
te schaffen. De Financiën bleven moeilijk doen inzake de deviezen.
Daarom werd eerst betaald in Ponden en later werden deze betalingen
veranderd in Escudos. Men had “gewoon” te weinig geld. Dat was de
reden dat de Posterijen in 1926 niet één grote levering konden afnemen,
maar met mondjesmaat de zegels binnenkregen. Dat is dus tevens de
reden dat er van eind 1926 tot eind 1929 er maar liefst 13 oplagen waren
met beperkte hoeveelheden.
Toen op 2 december 1926 de “London Ceres typen” op de markt
kwamen, werd er een begin gemaakt met het uitvoeren van het al in mei
1926 opgestelde plan alle voorgaande Ceres-typen uit de verkoop te
halen.
Het gevolg was nu dat er bij de Posterijen en de Casa da Moeda
(enorme) voorraden bleven liggen van de oorspronkelijke Ceres-zegels,
waarbij tevens kwam dat de London leveringen het budget overschreden
en de Staat voor onnodige uitgave plaatsten. En ook werd de nationale
trots, die een nationaal product vereiste, aangetast.
Men werkte dus toen al aan een later, pas in 1931 gerealiseerd
“Lusiadas”-type waarover in 1928 al druk werd gedebateerd. Daarom
kwam als een tussenfase de geretoucheerde Ceres-typen in 1930. Een
tussenoplossing voor het uitbrengen van de Lusiadas-zegels, omdat
men dringend zegels nodig had en het ontwerp (goedkeuring) van de
Lusiadas maar niet rond kwam.
In feite kwam er dus in 1926 een
einde aan de echte Ceres-zegels.
De
“London-druk”
en
de
geretoucheerde Ceres-zegels uit
1930 vallen eigenlijk een beetje
buiten het originele “Ceresgebeuren”, mede omdat
de
tekening verschilt en er praktisch
geen onregelmatigheden zijn.
Zoals bekend werden de in 1926
ingetrokken Ceres-zegels toch nog
verder gebruikt vanwege het
ontbreken van voorraden uit
Engeland en sommige kwamen tot
1945 voor. In 1934 werden diverse
(oude) Ceres-zegels weer in
omloop gebracht. De “oude”
voorraden Ceres-zegels leverden
in 1928 problemen op.
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Men had behoefte aan zegels maar die kwamen met mondjesmaat
binnen. Vandaar dat de opdruk op de Ceres-zegels zijn intrede kon doen
in 1928 om deze voorraden op te maken, maar vooral om geld uit te
sparen op de dure Engelse Ceres-zegels.
Zodoende werd de filatelie opgescheept met enkele dozijnen nieuwe
variaties, niet alleen wat de “cijfer” en “Revalidado”-opdrukken betreft,
maar vooral vanwege het feit dat men zich bij de Posterijen niet
bekommerde over de kleurverschillen, papiersoorten of tandingen.
Aan papier vinden wij terug: liso, acetinado, lustrado, pontinhado (in
ruiten), cartolina en azulado. Tandingen 12 : 11 ½ en in heel geringe
mate 15 : 14; lichte en donkere versies van kleuren, alsmede
clichéfouten. Daarnaast een onafzienbare rij van (3) “streepjes-variaties”.
Zelfs vallen er falsificaten te noteren.
Tot 15 april 1931 bleven deze zegels in omloop met uitstel tot 30 juni en
(weer) later 31 augustus om alle voorraden toch maar op te maken.
Toen in 1934 er toch weer originele Ceres-zegels in omloop werden
gebracht, bleven de opdrukken achterwege.
Er vallen toch nog wat opvallende zaken te melden in de wirwar van
variaties van de opdruk serie. Zo is de “beroemde dikke 4” (Nú. 226 in 15
: 14 en 12 : 11 ½) terug te vinden met een 10 Ct. Opdruk (456) niet veel
in prijs verschillend van de “15 : 14” versie. De serie bevat een zestal 15
: 14 tandingnen op liso en pontinhado en een viertal cartolinas.
Speciale aandacht voor Nú. 460, de “15 op 20 Ct” waarvan slechts
10.800 vervaardigd werden. De Nú. 459, de “15 op 16 Ct” ultramarijn is
met slechts 30.000 stuks het zelfde geprijsd als de blauwe versie met
935.920 exemplaren (?). Nú 467 “40 op 2 Ct” is met 36.000 stuks
ondergewaardeerd. Zoals de “1$60 op 2 Esc” zowel bij 481 als 485 te
duur is met een gezamenlijke oplage van 122.340 stuks; er is helaas
geen onderverdeling gemaakt. De “1$60 op 3$20 Esc” (Nú. 486) is met
36.440 exemplaren weer te goedkoop.
Bij de “Revalidado” valt alleen de 10 Ct. (488) op vanwege de 15 : 14
tanding, die zeer moeilijk te vinden valt.
Veel valt over de “Revalidado” niet te vertellen; alleen de opdruk kan
verschoven zijn of op de kop staan. Dit in tegenstelling met de
opdrukken met cijfers, waarbij de zegels 12 variëteiten kennen met de
drie streepjes.
Al met al ligt er een uiterst interessante en bijna onontgonnen gebied
open voor de “gravende” specialist.
Verontrustend is het wel dat de specialisten van catalogi en zelfs Oliveira
Marques maar een klein gedeelte inzake de papiersoorten hebben
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vermeld. Naar onze mening lijkt het wel dat elke papierfabrikant in
Portugal zijn papier heeft aangedragen.
Jan van Gerwen en Frits van Beekum

DE ITALIAANSE VERVALSING VAN DE
100 REIS “D. LUIS I”
In
aansluiting
op
mijn
voorgaande artikel in IBERIA 76
ben ik er achtergekomen dat
van de 100 Reis D. Luis I, Núnummer 18, ook een vervalsing
is gemaakt met een door “onze
kolonel”
geconfisqueerde
cliché. Dit cliché, dat alleen was
gemaakt om “enveloppen met
ingedrukt zegel” te fabriceren,
wijkt af van de originele cliché
die
de
zegels
hebben
vervaardigd. Ook hier zijn
enkele verschillen waar te
nemen.
Overigens
is
de
enveloppe met de 100 Reis D.
Luis I (ook) niet tot uitgifte
gekomen.
e
Wat als eerste afvalt. Lijkt de 2 “0” van de “100” onderaan iets kleiner te
zijn dan bij het origineel, maar het
meest opvallende kenmerken zijn het
“afgetopte” ornament rechtsboven (zie
afbeelding rechts)en de punten in de
“R-en” van “CORREIO”. Het origineel
heeft een “mooi puntje” (zie afbeelding
op volgende pagina), terwijl de
vervalsing een “stompje” heeft; de
vervalsing heeft een (grote en tijdelijk
zichtbare) punt in de “R-en” van
“CORREIO” en het origineel niet.
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De punten in de “R-en” vallen bij de
vervalsing meteen op, aangezien deze
duidelijk aanwezig zijn. Bij enkele
originelen
heb
ik
een
puntje
aangetroffen in de tweede “R” maar
deze waren zeer klein en zaten tegen
de rand aan, zodat ze niet vrij waren.
Een ander kenmerk is de “S” aan de
rechterzijkant van de zegel (zie
afbeelding links onderaan de pagina).
De puntjes in de “R-en” van
de vervalsing en geen (of
een onduidelijke punt) in
het origineel. ►

◄ Bij het origineel (boven) loopt de bovenkant
door gelijk aan de “buik” van de onderkant. Bij
de vervalsingen loopt de bovenkant korter
door.

Uiteraard zijn er meer kleine verschillen, maar
door de stempels op de zegels komen deze
niet goed naar voren. Op de volgende pagina
ziet men links een afdruk bestemd voor de
enveloppe waarvan de vervalsingen zijn
gemaakt en rechts ziet u een origineel, zodat u
meer verschillen van deze platen kunt
waarnemen.
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Tenslotte vermeld ik nog dat alle herdrukken met de originele cliché zijn
vervaardigd en niet door de “enveloppe-cliché”. Aan het begin van dit
artikel wordt een vervalsing getoond, maar door veel handelaren/
filatelisten worden deze voor vals gestempelde herdrukken verkocht.
Oppassen dus.
Frits van Beekum

DE ENGELSE BELEGERING
VAN SAN JUAN IN 1797 (2)
door: Hans Vinkenborg

In IBERIA nr. 70 van Januari 2005 beschreef ik de geschiedenis die ten
grondslag lag aan de uitgifte van 2 blokjes zegels in 1897, 100 jaar na de
Engelse aanval op San Juan in Puerto Rico. Inmiddels kan ik belangrijke
aanvullende informatie over deze zegels geven en dat is het onderwerp
van deze tweede aflevering.
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Ten onrechte meldde ik dat
de catalogi deze zegels niet
vermelden en dat alleen de
boeken van Hugo Storer en
van Garcia-Lomas melding
maakten van deze blokjes.
Maar inmiddels is mij
gebleken dat in de meest
recente uitgave van de
gespecialiseerde
Edifil/Unificado
catalogus
2002 (deel 4 koloniën, blz
325) dit blokje toch, voor het
eerst, is opgenomen. Edifil
meldt ze bij Puerto Rico en
noemt
deze
blokjes
particulier
uitgegeven
fantasieproducten die in
1897 zijn verschenen; men
meldt dat er 2 waarden
bestaan, 2 centavo blauw en
3
centavo
karmijnrood.
Hoera! Alhoewel Edifil alle
zegels in de catalogus in
kleur toont is het blokje van
3 ct in zwart-wit en
gestempeld
met
een
gelegenheidsstempel.
Dit
zwart-wit wordt ongetwijfeld
veroorzaakt door het feit dat
deze
blokjes
extreem
zeldzaam zijn, zoals ik u in
deel 1 berichtte. Officieel
bestaan ze niet, het zijn echte ‘particuliere uitgiften’ die overigens wel in
die tijd (voorjaar 1897) zijn uitgegeven en heel schaars zijn, hetgeen de
hoge handelswaarde verklaart.
Belangrijk is verder dat men niet stelt dat er ook nog een blokje van 5
centavos bestaat; alhoewel nog nooit iemand zo’n blokje van 5 ct gezien
heeft, maakte Hugo Storer daar wel melding van. Wat mij betreft berust
dit op een misverstand of op een typefout in zijn catalogus.
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Maar nog beter dan vage afbeeldingen in oude boeken en niet geheel
kloppende toelichtingen is het feit dat ik deze zomer in een
veilingcatalogus van een Amerikaanse handelaar beide blokjes
aangeboden vond. Omdat ik weet dat deze blokjes (die ingezet werden
voor $ 250,-) zo schaars zijn was mij duidelijk dat alleen een heel hoog
bod zou kunnen winnen van de merendeels Amerikaanse medebieders.
En inderdaad, het is me gelukt beide blokjes te kopen voor een veelvoud
van de inzet en bijgaand ziet u een afbeelding in kleur, beter dus dan wat
Edifil u levert. Het kost een paar centen maar dan heb je ook wat ….
Voor een in Puerto Rico gespecialiseerde verzamelaar als ik, is het een
sensationeel gevoel om me eigenaar te kunnen noemen van deze zeldzame blokjes en de eerste keer dat ik ze echt te zien kreeg. En niet te
vergeten de eerste keer dat een tijdschrift deze blokjes in kleur kan
tonen.
U leest het hier, in IBERIA !

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 de beschikbare uitgaven. 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 in de komende bijeenkomst het
laatste van de 5 jubileumkavels geveild waarvan 50% van de opbrengst
ten goede zal komen aan KSP, zie het stukje elders in dit blad. In
november wordt wel een heel bijzonder kavel geveild!
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OPROEP !! Leden die een één-tentoonstellingskader kunnen tonen
In verband met de viering van de NBFV (Bond), die in 2008 haar 100jarig bestaan viert, mag onze vereniging tijdens Postex 2008 zich
promoten door kaders te laten zien van ons verzamelgebied. Wij vragen
dan ook onze leden om wat uit hun verzameling wat te laten zien in één
kader. Geen ervaring? Geen probleem. In onze vereniging zijn genoeg
mensen die u kunnen helpen, Een één kader bestaat (in dit geval) uit 12
bladen van A4 formaat. Het bestuur is nog bezig met een “uniform” A4
ontwerp. Aanmelden via één van de bestuursleden.
OPROEP !!
Artikelen gevraagd!!!!!
OPROEP !!
Wij herhalen graag nogmaals onze oproep uit de vorige IBERIA. Wij
zoeken nog steeds 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!
Jan de Lange Lid van Verdienste
In IBERIA 76 hebben wij twee van
de
drie
nieuwe
leden
van
Verdienste op de foto kunnen
zetten. Helaas was Jan de Lange
verhinderd. Wij zijn bij hem op
bezoek gegaan om hem persoonlijk
de oorkonde overhandigd. Tevens
hebben wij zijn vrouw Alie een
bloemetje gegeven, aangezien zij
ons
altijd
helpt
tijdens
de
bijeenkomsten.

Interessante websites
Deze keer vestigen wij graag uw aandacht op de site:
www.fzaidin.com/textos waarop u een veelvoud van heel interessante
artikelen over de Spaanse filatelie kunt vinden en op de homepage een
kort overzicht van de perioden in de Spaanse geschiedenis van 1850 tot
heden, geïllustreerd met postzegels. Zeer de moeite waard.
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