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Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 17 februari 2007 zal een bijeenkomst plaatsvinden in het
Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht. Telefoon zaal: 030 - 2800.128.
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.
Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar - tegen betaling - aanwezig.
AGENDA :
1.
2.
3.
4.

11.00 - Opening; ingekomen stukken en bestuursmededelingen;
12.00 - Lunch;
12.30 - Veiling;
13.15 - Gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen, ruilen, etc.

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! Situatie 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.
Ook tijdens deze bijeenkomst vindt de gebruikelijke veiling plaats.
Schriftelijk bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk de donderdag voor
de bijeenkomst aanwezig te zijn bij de veilingadministratie.
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

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!

2007
25 februari t/m 2 maart 2007
Voor het eerst wordt er in Spanje een grote Spaans-Duitse tentoonstelling georganiseerd onder de naam: 1ª EXPOSICION HISPANOALEMANIA DE FILATELIA en deze vindt plaats in het Centro de Cultura
Jaume Pastor in Calpe, Alicante. De tentoonstelling is in alle klassen en
onder auspiciën van FESOFI en mede georganiseerd door de Spaanse
Correos en de Bund Deutscher Philatelisten EV. Een nieuw initiatief
waarvan we het resultaat met belangstelling tegemoet zien.
31 maart/1 april 2007
De Belgische equivalent van de Filateliebeurs heet 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 is er een grote hal vol met
ruim 75 standhouders uit vele landen en het is de grootste beurs van
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België in 2007. Toegang slechts € 3,- voor 2 dagen. Informatie:
www.fnip.be.
6 en 7 april 2007
Ieder jaar op/rond Goede Vrijdag wordt in Gouda de BRIEVENBEURS
georganiseerd in de Sporthal De Mammoet. Er komen ruim 35 handelaren uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland en er zijn
weinig zegels maar veel brieven/poststukken, stempels, postgeschiedenis en literatuur en er zijn stands van een beperkt aantal gespecialiseerde verenigingen. Dit jaar staat de beurs in het teken van
Frankrijk en de Frankrijk vereniging exposeert wegens haar 40 jarig
bestaan. Ook het Belasting- en Douanemuseum is weer aanwezig met
kaders en een stand. Alhoewel het dus niet gericht is op Spanje/Portugal
is het de moeite waard en zijn er soms aardige dingen te koop. Open
van 11-17 op 6/4 en van 10-17 op 7/4. Locatie: Burg van Rheenensingel.
16-22 april 2007
In Spanje wordt jaarlijks de EXFILNA tentoonstelling gehouden en de
EXFILNA 2007 wordt dit jaar gehouden in Palma de Mallorca in het
Centro Cultural la Misericordia. Het betreft een grote nationale
tentoonstelling in alle klassen met een beperkt aantal lokale handelaren
onder auspiciën van FESOFI. Leuk om naartoe te gaan als u in Mallorca
bent.
11-14 oktober 2007
In de Portugese plaats Barrosela wordt op deze data een nationale
jeugdtentoonstelling gehouden onder de naam Nacional Juvenil
Portuguesa (maar dan in het Portugees); de exacte locatie en
constellatie is ons nog onbekend.

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
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oplossing voor de opgeworpen vragen kent zijn reactie doorgeeft aan
Frits van Beekum (Portugal) of Hans Vinkenborg (Spanje). Uw kennis
is nodig !!
De oproep om te reageren op de prachtige zegel die in de vorige
vraagbaak was afgebeeld van het Fonds van functionarissen van het
Ministerie van Handel en Industrie bleef onbeantwoord. We weten dus
nog niet waarom deze zegel niet in de catalogi is opgenomen.
Deze keer wil ik graag een brief laten zien die een van onze leden vorig
jaar ontving en die op z’n minst toch opmerkelijk is. Het adres heb ik
even afgeplakt. Dit
is de brief die ik iets
heb verkleind. Het
opvallende van deze brief is dat er
geen
postzegels
opzitten maar wel
een groot paars
stempel met de
tekst: “CORREOS,
Espana, Franqueo
Pagado en Oficina”.
De vertaling hiervan luidt: “Spaanse
Posterijen, Frankering betaald op het
postkantoor”. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb nog nooit
gehoord van het fenomeen dat je aan het loket gaat betalen waarna zo’n
stempel geplaatst wordt ! Het lijkt een beetje op de vroegere dienststempels FRANCO waarmee men ook poogde aan te duiden dat de
porto niet meer verschuldigd is. In alle moderne literatuur en tijdschriften
heb ik nooit iets gelezen over de invoering van dit stempel en ik heb ook
nooit een tweede exemplaar gezien. Voor de goede orde meld ik nog dat
er ook 2 zwarte rondstempels geplaatst zijn op deze aangetekende brief
met de tekst “Correos y Telégrafos / 27-02-06 / Tres Cartos – 28”. U
voelt hem al aankomen: weet iemand meer te vertellen over het gebruik
van dit stempel ?
Verder heb ik nog een zegel gevonden waar niet veel aanknopingspunten aan vast zitten. Het is deze fraaie blauwe grootformaat zegel met
de afbeelding van een postkoets die gestopt is voor een herberg. Bij de
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ingang van de herberg hangt een uithangbord met de tekst “Posada del
Galan”. De koetsier zal wel binnen
in de herberg zitten want die is
niet te zien en de 4 paarden staan
in alle rust op het dorpsplein voor
de herberg te wachten. Er is geen
enkel aanknopingspunt, behalve
de tekst POLIZA DE TURISMO. Ik
denk dat ik dat in dit verband maar
moet
vertalen
als
Toeristenbelasting of als bewijs
dat de premie is betaald voor een
reisverzekering, of zo. De zegel
heeft een waarde van 1 peseta dus er moest blijkbaar door iemand iets
worden betaald. De zegel is gegomd en heeft tandingmaat 11 en er staat
niet op bij welke drukkerij hij gedrukt is of wie de zegel heeft gegraveerd.
Evenmin is er een aanwijzing in welke stad of streek van Spanje deze
zegel werd gebruikt. De vraag is dus: wie weet er meer over deze zegel?
Uw reactie wordt met belangstelling tegemoet gezien. Hans Vinkenborg

CATALOGI SPAANSE BURGEROORLOG
Graag wil ik met dit artikel reageren op een vraag in de vraagbaak m.b.t.
een catalogus over zegels van de Spaanse Burgeroorlog ( 1936-1939 )
Er is helaas geen catalogus van de Spaanse Burgeroorlog die alle
zegels beschrijft die uitgegeven zijn gedurende deze periode.
Er zijn verschillende catalogi verschenen die soms dezelfde zegels
beschrijven met aanvullingen, of met andere gegevens.
Een overzicht van catalogi die ik bezit volgt hieronder.
Catalogo Galvez 1960
Catalogo de sellos beneficos y locales 1995
The republican local war stamps ( 1936-1939 ) F. Gomez-Guillamon
The republican political labels ( 1936-1939 ) F. Gomez- Guillamon.
De meeste grote veilinghuizen in Spanje hanteren de nummering
volgens Galvez of GG ( Gomez- Guillamon ). Hoe de prijsvorming tot
stand komt is voor mij een raadsel. Een prijs van 3 tot 6 euro voor niet
zeldzame vignetten is heel gewoon en het wordt goed verkocht.
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In 2000 is een zeer dikke catalogus over locale zegels van Spanje
verschenen door Salvador Caminal, deel 1- Baleares, Catalonie,
Valencia.
Deze catalogus geeft een zeer volledig beeld over de in deze provincies
uitgegeven locale zegels en is mijns inzien een van de beste en
uitgebreide catalogus die ik onder ogen heb gekregen.
In zijn voorwoord heeft hij aangekondigd deel 2 en deel 3 met een
uitgebreide index zo spoedig mogelijk te voltooien.
Navraag bij diverse handelaren in Spanje om deel 2 en deel 3 voor mij te
reserveren bleken nutteloos.
Ze konden deze niet leveren. Op mijn e-mails met vragen waarom niet,
bleef men het antwoordt schuldig.
Het antwoordt kreeg ik van een handelaar uit Sevilla (bemande op de
wereldtentoonstelling te Malaga van oktober 2006 een stand), die
Salvador Caminal heeft geholpen met zijn catalogus en helaas moest
meedelen dat Salvador was overleden en niet meer zijn delen 2 en 3 kon
volbrengen.
Deze handelaar vertelde mij dat hij in het bezit is van de concepten van
deel 2 en deel 3.
Misschien dat hij het werk van Salvador zal voortzetten
Terugkomend op de vraag: Er is geen catalogus die alle zegels van de
Spaanse Burgeroorlog beschrijft. In de toekomst verwacht ik weer
nieuwe catalogi, aangezien er nog steeds nieuwe vignetten ( NO
CATALOGI ) in Spaanse catalogi worden opgenomen, die niet in de
catalogus van Galvez of Gomez staan.
Voor vragen etc. kunt u mij altijd raadplegen.
Nico Beek

SPANJE, SPECIAAL CATALOGUS, DEEL 4
Vijf jaar na het verschijnen van de vorige editie ( 2002 ) is er een nieuwe
versie verschenen.
Naast de prijs-aanpassing en de beschrijving van o.a fiscaalzegels,
lokale opdrukzegels etc. zijn enige veranderingen aangebracht.
Zo zijn de Etquetas autoadhesivas ( automaat zegels ) niet meer
opgenomen.
Nieuw is de opname van de tijdelijke Menorca zegels;
Guerra Civil is behoorlijk uitgebreid;
Republikeinse lokale zegels met afbeeldingen op enveloppen zijn onder
dit hoofdstuk opgenomen.
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Ook nieuw is de vermelding over post van de
internationale brigades (inclusief afbeelding van
het mechanisch stempel, waar ik in een
artikeltje al melding van heb gemaakt ). Ook
wordt aandacht besteed aan het Condor
legioen, de blauwe divisie en Italiaanse post van
uit Spanje in de periode 1936-1939. Nieuw zijn
ook de afbeeldingen van gefrankeerde
enveloppen. Voor de specialist is deze
catalogus ondanks de prijs ( 80 Euro ) een
waardevol naslagwerk.
Nico Beek

OPLOSSING AFSTEMPELING
Eindelijk een oplossing voor een voor mij vreemde afstempeling.
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Wat is het geval;
In 2003 kocht ik op de filateliebeurs te Loosdrecht een enveloppe,
verstuurd naar Apeldoorn vanuit Valencia, waarop een mechanische
frankering van 60 ct in rood is gedrukt (zie afbeelding pagina 7).
Mijn interesse voor deze aankoop ( 5 euro ) was de afstempeldatum n.l,
3 mei 1937. Ik had nog nooit zo`n frankering gezien in de periode 19361939 ( Spaanse Burgeroorlog ) Naast het mechanisch stempel in rood
het opschrift Direccion General de Correos Valencia. Ook in rood een
censuurstempel met als tekst : Visida por la censura militair.
Op de achterzijde (afbeelding hiernaast) staat
in een kastje in zwart : SCC -1 may 1937 111

In diverse catalogi ben ik deze mechanische
frankering
uit
deze
periode
niet
tegengekomen.
In de speciale catalogus Ed deel 3 uit 2002 ( een recentere uitgave is
nog niet verschenen ) staan wel vergelijkbare mechanische frankeringen
maar die worden beschreven vanaf 1947 ( Aerogramas con franqueo
mecanico ) Aangezien ik Shelley in Engeland niet meer kon raadplegen,
bleef deze enveloppe opgeborgen zonder enig aanknopingspunt.
In september 2006 kreeg ik een veilingcatalogus van Expo Galeria
(Spanje) binnen waar een enveloppe werd aangeboden met alle
kenmerken/stempels die ook op mijn enveloppe voorkomen. Alleen het
land ( Tsjechoslowakije ) en de datum zijn anders.
De omschrijving luidde:
Internationale Brigades, Spaanse Burgeroorlog.
Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik heb een vijftal brieven van
Internationale Brigades, maar die zijn allen gefrankeerd met officiele
postzegels.
In het boek The Postal History of the Int. Brigades in Spain ( 1936-1939 )
vond ik onder Valencia de oplossing.
Hier word o.a vermeldt:
Brieven van Int. Brigades werden gecensureerd op een kantoor te
Albacete of Madrid. De brief werd in de enveloppe gedaan en de
enveloppe werd verzegeld en verzonden naar Valencia, waar op de
enveloppe het stempel Direccion General de Correos Valencia werd
aangebracht.
Dit stempel is gebruikt van 23 december 1936 tot 3 december 1937.
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Tevens werden de enveloppen hier voorzien van het mechanisch
stempel (franqueo mecanico)
De enveloppen hebben meestal op de achterzijde (soms op de
voorzijde) in een zwart kastje de aanduiding SCC/datum/ 111 of 222
De letters SCC staan voor Servicio Central de Correos en er waren 2
kantoren.
111 was het kantoor Albacete
222 was het kantoor Madrid
Er zijn enveloppen bekend die zowel SCC 111 als SCC 222 als
aanduiding hebben.
Dit komt voor als brieven vanuit Madrid ( 222 ) verzonden werden naar
Albacete (111) en hierna naar Valencia.
O ja ; de inzetprijs voor de brief bij Expo Galeria was 80 euro
In veilingen zult u meestal brieven van Int. Brigades tegenkomen met als
bestemming toendertijd oost Europese landen o.a vele naar
Tsjechoslowakije, Polen, Roemenie . Dit kwam doordat Rusland heel
veel mensen uit deze landen aanspoorde ( en hun een betere financiële
positie gaf ) om zich bij de Internationale Brigades aan te sluiten. Het is
niet voor niets dat deze landen in 1966, 30 jaar na het begin van de
Spaanse Burgeroorlog postzegels/blokken hebben uitgegeven ter
herinnering aan de Internationale Brigades.
Hieronder ziet u enige afbeeldingen van de herinneringszegels
uitgegeven door bovengenoemde landen.
Tsjechoslowakije gaf in 1966 een zegel uit met het beroemde schilderij
van Picasso : GUERNICA

In 1981 is een blok verschenen ter herinnering aan de Internationale
Brigades (zie afbeelding op pagina 10).
In oost Duitsland is in 1966 een serie van 6 zegels uitgegeven ter
herdenking aan de Duitse vechters in de Internationale Brigades.
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Een van deze zegels (afbeelding hieronder) laat het portret zien van
Hans Kahle, die in 1937 het
bevel
voerde
over
de
Thaelmann Brigade.
Ook de vlag met het
embleem
van
de
Internationale Brigades is
aanwezig. Tenslotte ziet u op
dit zegel het lied van deze

brigade: Die Thaelmann - kolone ( lied van
de Internationale Brigades )
In Polen is in 1966 een zegel (afbeelding
hiernaast) uitgegeven ter herinnering aan
de Internationale Brigades.
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In 1946 is een zegel uitgegeven als eerbewijs aan de Poolse Dabrowski
Brigade (afbeelding rechts hieronder) Deze brigade kwam in actie in
november 1936 te Madrid.
Roemenie heeft in 1941 2 zegels
uitgegeven ter herinnering aan de
`ijzerbrigade` Op de zegels
(afbeelding hieronder ) zijn de
portretten te zien van Mota en
Marin die gedood werden te
Majadahonda in januari 1937 om
Madrid te beschermen tegen de
troepen van Franco.

In Rusland is in 1966 een zegel uitgegeven (afbeelding hieronder) ter
herinnering aan de Internationale Brigades.
Naast deze officiële zegels zijn er
bijplakzegels (vignetten) verschenen met als opschrift
Internationale Brigades , niet
alleen Spaanse, maar ook
Franse ( foyer du Francais ) en
Argentijnse vignetten zijn in
omloop gebracht, maar het voert
hier te ver om al deze vignetten
te beschrijven.
Ik ben in het gelukkige bezit van een brief van een van de Nederlanders
die zich hebben aangemeld bij de Internationale Brigades. Het is voor
het eerst dat ik een brief afkomstig van de Int. Brigades onder ogen krijg
met als bestemming Nederland. In vele boeken/catalogi over de Int.
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Brigades die ik doorgenomen heb was ik tot nu toe geen verwijzing
tegengekomen, laat staan een afbeelding van een bericht van de Int.
Brigades naar Nederland.
Zo u ziet, goed bekijken en raadplegen van Spaanse en andere
veilingcatalogi kunnen niet alleen als koopwaar fungeren, maar ook om
gegevens te verkrijgen en in mijn geval na enige jaren een oplossing te
vinden voor een enveloppe met afstempeling die ik niet kon verklaren.
Nico Beek

DE SLEUTEL VAN DE T-PERFORATIES?
In ons tijdschrift van april 2006 heeft HansVinkenborg een artikel
geschreven over de T-perforaties van 1879-1899. De auteur geeft een
belangrijke aanzet voor nadere studie naar dit karakteristiek fenomeen.
In mijn bijdrage reageer ik op zijn zoektocht naar meer informatie.
Perfin
Al (of is het pas?) meer dan 15 jaar verzamel ik perfins van Spanje. U
ziet dat ik het woord ‘perfins’ gebruik. Dit is eigenlijk een Engels woord
dat staat voor ‘Perforated Intials’.
n Nederland, en zeker internationaal, is het woord ‘perfin’ gangbaar. Met
de Nederlandse vertaling van firmaperforatie lopen we het risico dat we
het toespitsen op (commerciële) firma’s. Dit is dan wel de halve
waarheid. Er zijn ook vele overheidsorganisaties die een perforatie
gebruikten in hun zegels. Voor zover mij bekend wordt in geen enkele
perfincatalogi onderscheid gemaakt in de type gebruiker. Om een zegel
te mogen perforeren moest meestal toestemming gevraagd worden en
aan de perfin werden voorwaarden gesteld. Deze lagen vooral in de
grootte. Werd de maximale hoogte en breedte overschreden dan werd
geen toestemming verleend of de perforatie werd ‘slechts’ toegepast in
belastingzegels. Meestal tref je dan ook een datumperforatie aan en gold
de perforatie als ontwaarding (vergelijk dit met een stempel). Nu raak ik
gelijk een belangrijk verschil aan.
Oorspronkelijk werden perfins aangebracht om te voorkomen dat de
zegels verduisterd werd. Postzegels werden toentertijd ook als
betaalmiddel gezien en was het verleidelijk om zo’n klein zegeltje
achterover te slaan. Later kwam de functie van verhogen van
bekendheid van de organisatie duidelijker naar voren. Na aankoop van
de postzegels werden op het bedrijf geperforeerd. Deze handeling vond
dus plaats voordat de postzegel feitelijk werd gebruikt. Dit in
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tegenstelling tot de meeste perforaties
geperforeerd werden op een document.

in

belastingzegels

die

T-perforaties
Nu maar naar de bijzondere T-perforaties in Spaanse postzegels. Het
artikel van Vinkenborg zette mij aan tot nader onderzoek. Tijdens het
opzetten van mijn Spaanse perfinverzameling viel het mij op dat er drie
perfins zijn die vaak aangeboden worden. Dit zijn de B.H.A (Banco
Hispano Americano), C.L. (Credito Lyonnais) en de T 1 t/m 6 serie. Van
de eerste twee perfins zijn er ook voldoende perfinbrieven in omloop.
Een T-perforatie op brief of document heb ik nog nooit gezien. Officiële
Spaanse documenten met geperforeerde zegels zijn overigens sowieso
betrekkelijk schaars. Verder wil ik nog benadrukken dat de
stempelafdruk vaak dusdanig vaag is, dat deze extra aanvullende
informatie meestal niet beschikbaar is.
Op de drie gestelde vragen van Vinkenborg moet ik helaas ook het
antwoord schuldig blijven. In de mij beschikbare literatuur en perfins kom
ik tot de volgende conclusies:
De T-perforatie komt voor in drie series postzegels, maar niet in
alle nominale waarden ( zie tabel 1 en 2);
De T1-T3 en T6 komen slechts voor de serie van de Pelón-type (
zie tabel 1 en 2);
Er komt slechts één type stempel voor, te weten ovaalstempel met
indruk ‘TELEGRAFOS’, datum en ‘MADRID’;
Vroegst leesbare datumstempel ‘.ne 88’.

T6 -perforatie in
Ed.
228!
Met
gedeelte MADRID
-stempel, en T5perforatie met ‘.ne
88’ als oudste
datumstempel.
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201 202 203 204 205 206 207 208 209
T1
T2
T3
T4
T5 +
T6

+
+

+

+

+
+

+

+
+

210 211 212

+

+
+

+

Tabel 1. Edifil 201-209 Alfonso XII (1879) ; Edifil 210-212 Alfonso XII
(1882)
T1
T2
T3
T4
T5
T6

213 214 215 216 217 218 219 220 221
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

222 223 224
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

225
+
+
+
+
+
+

226 227 228
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tabel 2. Edifil 213-228 Alfonso XIII (1889-99) Pelón-type

T4-perforatie
1882

in

serie

Officieel gebruik
Opvallend vind ik wel de
constatering dat de
postzegels in tabel 2
tevens de oudste zegels
betreffen waarin een
perfin te vinden is. Dit in
tegenstelling
tot
de
Pelón-type waarin rond
de tien verschillende perfins voorkomen.
De eerste twee genoemde series zijn uitgegeven als ‘telegraaf’-zegels’.
Dit kan een verklaring of liever aanwijzing zijn voor het gebruik van de Tperforatie.
In de Catálogo de Sellos Perforados de España van Florentino Perez
Ridriguez (1986) is een artikel over de ontstaansgeschiedenis van
Spaanse perfins opgenomen. Interessant is de vertaling van een officiële
brief waarin staat dat er op 11 januari 1889 toestemming wordt verleend
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om, de dan reeds gebruikte perforatie CL/B, te gebruiken. Het betreft
hier een perfin van de vestiging van Credito Lyonnais in Barcelona. In
mijn verzameling prijken hiervan 4 oude exemplaren. Het gaat om Ed.
201 en 204 van de serie uit 1879 en Ed. 221 en 224 uit de latere Pelónserie. De laatste zegel laat een duidelijk stempel zien met ’26 nov 92’ en
‘.arcelona’. Een gerichte zoektocht naar de oudste perfins van Spanje
moet zich dus richten op de CL/B en de T-serie.
Dubbele perforatie
De kans is groot dat de antwoorden op de vragen van Vinkenborg
gezocht moeten worden bij een bank. Sleutelrol is volgens mij
weggelegd voor Credito Lyonnais. Voor zover nu bekend hadden de
vestigingen in Sevilla, San Sebastian, Valencia, Madrid en Barcelona
eigen, herkenbare perfins in gebruik. De meeste gebruikten hun perfin al
vroeg want meestal is de Pelón-type de oudste postzegel met een
perforatie. Maar het opvallendste zijn die zegels waarin twee
verschillende perfins zitten! Het gaat dan om een T-perforatie in
combinatie met C.L. –Credito Lyonnais- (tabel 3). Uit onderzoek blijkt die
C.L. steeds dezelfde Madrileense perfin te zijn (nummer C24 van
bovengenoemde catalogus of nummer 127 van The Cataloque of
Spanish Perfins van R. Everett 1987).

T2
T3
T4
T6
T6

C.L. icm Ed. 226
C.L. icm Ed. 221
C.L. icm Ed. 221
C.L. icm Ed. 217
C.L. icm Ed. 220

Tabel 3 Overzicht postzegels met twee verschillende perforaties.
Wellicht dat nader onderzoek naar de historie van de bank uit Madrid
een verklaring kan geven naar het gebruik van de T-perforaties. Ik heb
het sterke vermoeden dat de sleutel van de oplossing van of misschien
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wel in een oude bankkluis in de Spaanse hoofdstad gevonden moet
worden. Aardige reden voor een bezoekje lijkt me.
Aanvullingen en verbeteringen op dit artikel zijn van harte welkom!
Louis Zandbergen

DE PORTUGESE DAG (NOVEMBER 2006)
De KSP-leden die afgelopen (speciale) bijeenkomst niet zijn geweest,
hebben zeker wat gemist. Ze hebben een kans laten liggen om één van
de belangrijkste (misschien wel de belangrijkste) verzameling ter wereld
inzake Portugees India te kunnen aanschouwen.
Onze Engels KSP-lid Dave Davies kwam samen met PPS-lid Alun
Southwood naar Nederland om de bijeenkomst van 18 november jl bij te
wonen. Mede om zijn verzameling te laten zien en eventuele vragen
daarover te beantwoorden.

De voordracht van Dave ging over de in (Portugees) India vervaardigde
postzegels. De oplage van deze zegels was altijd klein zodat regelmatig
bij moest worden gedrukt. Toentertijd ging de verzending van de kranten
(gefrankeerd) per post. Vandaar dat er verschillende oplagen zijn van de
“Nativos” zoals ze worden genoemd in een periode van 1871 tot
ongeveer 1877. In die tijd kwamen de eerste zegels (de zogenaamde
Kroon-zegels) uit het moederland Portugal.
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De overgebleven vellen werden tijdens “postzegelschaarste” weer
gebruikt en werden voorzien van een opdruk (1881, 1883).

Ook de KSP-leden die alleen Spanje verzamelen waren (zo) enthousiast,
dat enkele leden zeiden dat ze hun Spaanse verzameling gingen
verkopen om toch maar Portugal - en dan ik het bijzonder Portugees
India - te gaan verzamelen.
Na afloop van de
presentatie
ging
Dave
bij
enkele
leden langs om nog
dieper in de materie
te gaan.
Onder andere was
ons oudste lid, de
heer Van den Broek,
zeer geïnteresseerd
en heeft hij nog een
geruime tijd met
Dave gepraat.
Komende Speciale
bijeen-komst hopen wij een gelijksoortige lezing over het verzamelgebied
Spanje te kunnen regelen.
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MAURICE BURRUS EN PORTUGAL
In de zestiger - en ook daarvoor - werden in Portugal diverse week- en
maandbladen gepubliceerd met als thema de filatelie.
Meestal stonden de bladen vol met statuten en nieuwe uitgiften
aangevuld met grote advertenties van Portugese (oa Molder), Spaanse,
Duitse en Franse handelshuizen. Qua artikelen blonken de bladen
nauwelijks uit en al gauw verveelt het doorlezen vanwege dezelfde
annonces en poetpraat. De bladen zijn geen lang leven beschoren en
toch valt er soms iets te genieten.
Het Journal Filatélico publiceert in januari 1960 tussen de nieuwe
emissies een artikel over de dood van Maurice Burrus, die in Lausanne
leefde tot 5 december 1959, waarschijnlijk uit onmin met zijn Franse
vaderland.
Hij wilde oorspronkelijk zijn
collecties aan het Franse
Postmuseum
schenken,
maar kwam daarvan terug
omdat de Franse politiek
hem niet aanstond.
Derhalve kwam hij in contact
met veilinghuis Shanaham in
Ierland om zijn oeuvre in 6
delen te veilen bij zijn dood.
Slechts één deel kwam in
Ierland terecht en de rest
bleef
in
de
Zwitserse
bankkluizen liggen. Ik weet
niet wat het vervolg is
geweest.
Het
Journal
Filatélico
correspondeerde met Burrus
en wel om hem ervan te
overtuigen zijn levenswerk
niet aan een museum te
schenken maar te laten veilen zodat het bij de specialisten zou komen.
Wij zouden wellicht andersom hebben gedacht.
Wat de verzameling van Burrus omvatte zal de Portugese specialist
doen likkebaarden, hoewel hij in een brief aan het Journal Filatélico te
kennen gaf géén foto’s van zijn Portugese rariteiten op te sturen omdat
hij die niet bezat.
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Volgens Burrus, geboren in 1882 (8 maart), hadden de Portugese
autoriteiten hun zaken goed in handen zodat er geen rariteiten
uitgegeven werden en ook drukfouten of “kleurmissingen” nooit
voorkwamen, althans niet als rariteit.
Wellicht had hij gelijk als wij zijn verzameling doornemen, die alleen
rariteiten omvatte:
Volledig Mauritius met Post Office en zijn verzameling Ceylon werd in
1950 op $ 500.000 geschat. Hij bezat van Saksen een compleet vel (20
stuks) van nummer 1, de 3 pf rood, de eerste emissie van Hawai, de
Oud-Italiaanse staten volledig compleet. Met de heer John Wilson had hij
grote ruzie over de enige bekend 1 Cent van Engelse Guyana, die hij als
een “bewerkte” 4 Cent beschouwde en weigerde om in zijn verzameling
aan te passen.
Hij betreurde dat grootheden als Philippe von Ferrari, Edward Green en
Arthur Hind niet meer geëvenaard werden en hij beschouwde Theodore
Champion, Alfred Caspary en zichzelf als de enige echte grootheden
onder de verzamelaars.
Zijn niet speciale Portugese - en voor hem onbelangrijke - zegels waren:
Nummer 1 Dona Maria (de 5 Reis) in een blok van 6 (enig exemplaar
postfris), een blok van 4 gebruikt, 5 zegels op één brief en nog een brief
met 3 exemplaren. Tenslotte nog een dubbel gedrukt exemplaar;
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Nummer 4 Dona Maria (de 100 Reis) in een postfris paartje (enig
bekend), 5 ongebruikte exemplaren, en blok van 4, een strip van 4 en
nog 7 losse zegels gebruikt.

Als wij zien dat de 100 Reis Donna Maria (nummer 4) op € 50.000 staat,
hebben wij hier met een gigantische verzameling te hebben gehad.
Jan van Gerwen

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 opnemen
met Hans Vinkenborg.
Het 20-jarig bestaan van KSP in 2007
In 2007 bestaat KSP in haar huidige vorm 20 jaar. Dit feit laten we deze
zomer niet geruisloos voorbijgaan, binnenkort wordt u nader geïnfor20

meerd. Als u ook iets wilt bijdragen aan ons jubileumplan of ideeën heeft
die de moeite waard lijken, aarzel dan niet om die op korte termijn aan
ons door te geven, we staan voor alles open !
In dit kader is het nodig dat wij de gulle aanbieder van de jubileumkavels
en de kopers die de kavels gekocht hebben hartelijk bedanken voor hun
gulle gaven. De 5 kavels hadden een totale opbrengst van € 1.300
waarvan de helft (dus € 650) is gestort in het jubileumfonds ter
financiering van het KSP jubileum.
Interessante websites
Deze keer vestigen wij graag uw aandacht op de site van een Portugese
handelaar die de moeite van een bezoek waard is: www.filatelia.tv Deze
handelaar, Joaquim Maçãs uit Lissabon, is gespecialiseerd in Portugese
koloniën maar verkoopt ook klassieke Portugese zegels en catalogi.
Voor de verzamelaars van zegels uit de Spaanse periode van de
Filipijnen verwijs ik graag naar de site van Nigel Gooding uit Engeland:
www.nigelgooding.com Deze site zal ik binnenkort in meer detail
beschrijven en is verreweg de beste die er over dit verzamelgebied
bestaat.
Toch weer een Portugese Afinsa catalogus
De nieuwe Portugal catalogus 2007 is weer uit, zij het met enige
vertraging a.g.v. het faillissement van de Spaanse Afinsa. De catalogus
heeft blijkbaar een doorstart gemaakt, ongetwijfeld onder een andere
eigenaar alhoewel de naam Afinsa voor deze catalogus blijkbaar
gebruikt mocht blijven worden. KSP koopt zoals u wellicht nog weet geen
catalogi meer centraal met korting in wegens de slechte ervaringen in
het vorige jaar met wel bestelde niet betaalde catalogi. Maar u kunt de
catalogus overal kopen of op internet bestellen, b.v. bij Joaquim Maçãs
(zie boven).
Contributie 2007 !
De meesten van u hebben de contributie van 22 euro over 2007 al
betaald maar een paar leden nog niet. De penningmeester stelt het zeer
op prijs dat u alsnog betaalt als dat nog niet gedaan is, dat scheelt ons
weer tijd en moeite. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Wereldtentoonstelling in Portugal
Voor het geval u een drukke agenda heeft is het wellicht handig om nu
vast te noteren dat er in 2010 een postzegel-wereldtentoonstelling wordt
gehouden in Lissabon, van 1 tot 10 oktober. Deze tentoonstelling staat
onder auspiciën van de FIP. Nadere gegevens volgen t.z.t. En nu u toch
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uw agenda in uw handen heeft: van 22 tot 29 mei 2016 wordt de wereld
tentoonstelling weer in de USA gehouden, deze keer in New York. Dan
weet u dat vast !
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen gereduceerde 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 ! Informatie: Frits van Beekum.
Overlijdensberichten
In de afgelopen 2 maanden zijn twee leden van KSP overleden. Ons
oud-lid Jaap Engelmoer uit Haarlem was al geruime tijd opgenomen in
een verzorgingstehuis en zich niet meer bewust van de wereld om hem
heen; wij hebben Jaap die een trouwe bezoeker was altijd ervaren als
een eenvoudige en immer goed gehumeurde man die bijna zijn hele
werkende leven had doorgebracht op de drukkerij/postkamer van het
hoofdpostkantoor te Haarlem. Hij bereikte de hoge leeftijd van 84 jaar.
Moge hij rusten in vrede.
Uit Rotterdam ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van ons
lid R.J. Kroesen. Wij hebben hem eveneens leren kennen als een
trouwe bezoeker aan onze bijeenkomsten en wensen hem
vanzelfsprekend hetzelfde toe.
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 ?
Rondzendverkeer via de heer Persoon
Zoals bekend verzorgt dhr. Persoon voor de leden die zich hebben opgegeven een uitstekende rondzenddienst van zegels van Spanje, Portugal
en koloniën. Wij bevelen u aan hier gebruik van te maken, in de binnenomslag kunt u de adresgegevens terugvinden. Aarzel niet, meldt u aan !!
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 reactie !
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