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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 24 mei 2008 zal de jaarlijkse ledenvergadering 
plaatsvinden in het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht. 
 
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. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Bestuursmededelingen : 

Verkiezing volgens rooster van de navolgende bestuursleden en/of 
de functies, t.w.: 

 
- Frits van Beekum, voorzitter/redacteur; 
- Henk Veen, secretaris. 

 
Frits van Beekum en Henk Veen stellen zich herkiesbaar. 

 
!! Wilt u zich verkiesbaar stellen voor één van de bovengenoemde  

functies stuurt u dan een berichtje aan het secretariaat !! 
 
4. Rondvraag; 
5. Sluiting.  
 
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”. 
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- 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. 
 
 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 20 september 2008 te Utrecht 
Zaterdag 8 november 2008 te Utrecht (Spaanse dag!) 
 
 

EVENEMENTEN AGENDA 
 
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op 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 
misschien iets vinden op de site van de CTT: www.ctt.pt.  
 

2008 
 
In 2008 worden door de NBFV wegens haar 100-jarig bestaan een 
aantal grote Nationale tentoonstellingen georganiseerd waar KSP is 
vertegenwoordigd met een 1-kader promotiekader. Verder vindt u hier de 
handelaren en veel tentoonstellingskaders. In 2008 resteren nog: 
• 22, 23 en 24 mei 2008 in sporthal De Reeve in Kampen; 
• 26, 27 en 28 september 2008 in De Bussel te Oosterhout,  
• 17, 18 en 19 oktober 2008 in de Postex 2008 te Apeldoorn; 
• 8 en 9 november 2008 in Groenendaal te Heemstede; 
• 12, 13 en 14 december 2008 in de Sorghvliethal te Groningen. 
 

mailto:j.a.vinkenborg@freeler.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.ctt.pt/
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KSP in 2008 
Door onze verenigingen zijn in 2008 nog bijeenkomsten gepland op de 
volgende data: 24 mei, 20 september en 8 november (noteer deze data 
vast in uw agenda). 
Verder zal KSP vertegenwoordigd zijn met 15 tentoonstellingskaders en 
een promotietafel tijdens de komende Postex 2008 die in oktober (van 
17 tot en met 19) in Apeldoorn zal worden gehouden. Wij verwachten 
van alle leden dat ze even langs komen! 
 
 
14 tot 22 juni 2008 
Frankrijk’s jaarlijkse grootste beurs heeft altijd meer dan 100.000 
bezoekers en heeft als naam gekregen ‘Salon de Timbre et de l’escrit’. 
Deze vindt plaats in de Pinède hal in het Parc Floral in Parijs. Metro: 
Chateau de Vincennes. Niet in het bijzonder op Spanje/Portugal gericht, 
maar er komen heel veel internationale handelaren. 
 
 
12 tot 20 juli 2008 
Fesofi organiseert in Girona de beurs/tentoonstelling “GIRONA-2008” 
met als thema Hispano-Francesa, die dus in het teken staat van de 
Spaans-Franse filatelistische raakvlakken. En als u dan toch in Spanje 
bent, kunt u uw bezoek aan deze tentoonstelling goed combineren met: 
 
14 juni tot 14 september 2008 
De internationale expo ‘ZARAGOZA 2008’ duurt 93 dagen en wordt ge-
houden in het Meandro de Ranillas aan de westkant van het Park langs 
de Ebro. Het thema is Water en Watermanagement en in de paviljoens 
vinden 3.400 gebeurtenissen plaats, w.o. presentaties en optredens die 
te maken hebben met water en filatelie. De officiële mascote ‘Fluvi’ en 
het logo van de expo is afgebeeld op een postzegel die op 5 juli 2007 is 
uitgegeven. Een expo die niet specifiek op de filatelie is gericht. 
 
 
24 tot 26 oktober 2008 
Vorig jaar vond in Spanje de eerste Spaans-Duitse filatelistische bijeen-
komst plaats en die krijgt in 2008 een vervolg tijdens de jaarlijkse grote 
internationale beurs in Sindelfingen in Duitsland. Want daar wordt de 2e 
HISPANO-ALEMANA bijeenkomst gehouden die dus goed te combi-
neren is met een bezoek aan deze grote beurs. 
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2010 
 

1 tot 10 oktober 2010 
In 2010 gaan we allemaal naar Portugal !! Grote internationale FIP 
Wereldtentoonstelling met beurs en met 3.000 kaders in Lissabon in het 
Paviljoen van de ‘International Fair of Lisbon’ in het Parque das Nações 
onder de naam “Portugal 2010”. Op 10.400 m² zijn ook handelaars en 
postadministraties aanwezig en komt een belangrijke thematische 
expositie over de 1e Republiek. De tentoonstelling is gewijd aan de 
herdenking van de oprichting van de 1e Republiek op 5 oktober 1910.  
 
 

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 
ervaring en kennis is echt nodig !! 
 
In de vorige Vraagbaak toonde ik u een mengfrankering van 3 identieke 
zegels waarvan 1 uit Spanje en 2 uit Duitsland waarbij ik mij afvroeg hoe 
Duitse zegels in Spanje voor frankering gebruikt konden worden. Nico 
Beek wees mij er terecht op dat beide zegels komen uit het blokje Edifil 
nr. 3837 dat in 2001 is uitgegeven. Ze staan dus gewoon in de 
catalogus, ook de Duitse zegel staat in Edifil. Omdat dit blokje gewoon 
op het postkantoor in Spanje te koop was kan het dus voorkomen dat 
dergelijke gemengde frankeringen konden ontstaan. Het blijft bizar maar 
het zal wel kloppen. Heeft u ook voorbeelden van andere meng-
frankeringen? 
 
Ook kreeg ik nog een goede aanvullende reactie op de postbladen met 
voorgedrukte Don Quijote zegels die ik u in de vorige 2 Vraagbaken 
toonde. Via Rinus Hagenaars  hoorden we al dat ze als set van 6 te koop 
waren op het postkantoor. Ik verbaasde me erover dat ze niet in de 



catalogus staan, maar Raymond Kruijer wees mij er terecht op dat ze 
daar wel instaan. Ze zijn opgenomen als Sobres Oficiales in het 
hoofdstuk Enteros Postales in de Edifil catalogus, uitgegeven in 1999 en 
2001. Ook in 2003 en 2004 zijn nog van dergelijke officiële enveloppen 
uitgegeven met andere motieven. Had ik dus toch niet goed gezocht, 
hartelijk dank voor deze toevoeging ! 
 
Verder ontving ik van Nico Beek een blokje zegels waarvan u bijgaand 
een afbeelding aantreft. Deze zegels zijn niet te traceren in de catalogi 
van BO zegels terwijl zij wel veel voorkomen als dubbeltjes zegels op 

ruilbeurzen. Het mooie van 
dit blok is natuurlijk dat er 
een grote stempel opstaat 
die met veel moeite aardig 
kan worden ontcijferd. 
Bovenaan in de cirkel staan 
de woorden: FALANGE 

ESPAÑOLA 
TRADITIONALISTA Y DE 
LAS JONS. Helemaal 
onderaan staat ZAMORA en 
onder de afbeelding in het 
midden staat waarschijnlijk 
INFANCIA PROVINCIAL. 
Alleen het eerste woord 
hiervan is niet helemaal 
duidelijk. Maar deze 
woorden geven in ieder 
geval wat houvast. Het gaat 
blijkbaar om een in Zamora 
door de Falange uitgegeven 
zegel. De Falange was een 
fascistoïde politieke 

beweging die in 1933 is opgericht door Jose Antonio Primo de Rivera en 
die geen ruimte liet voor naar zelfstandigheid strevende gebieden zoals 
Catalonië en Baskenland. Hun strijdkreet was: “Arriba España” en hun 
logo de set met 5 pijlen die u op de afbeelding ziet. De nationale eenheid 
werd gebouwd rond een Spaans Staatsnationalisme, de rooms-
katholieke kerk was de officiële staatskerk, men respecteerde de 
Castilliaanse grootgrondbezitters, verheerlijkte het Spaanse verleden en 
haar helden en streefde naar sociale hervorming overgoten met een anti-
communistische saus. Men onderhield vriendschappelijke betrekkingen 
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met Benito Mussolini en in mindere mate met Adolf Hitler. Tijdens de BO 
sloten ze zich aan bij Franco die, nadat hij de beweging had ingelijfd zich 
tot de nieuwe leider uitriep van de Falange Trad. Esp. de las JONS. De 
afkorting JONS staat voor Juntas de Ofensiva de Nacional Sindicalistas. 
Na de BO overwinning door Franco en na het uitbreken van de 2e 
wereldoorlog distantieerde deze zich grotendeels van de denkbeelden 
van Hitler en stelde de grenzen open voor vluchtende joden. Falangisten 
streden nog enige tijd als Division Azul in Rusland tegen het Rode Leger. 
In latere jaren zwakte de beweging af en werd van naam gewijzigd en 2 
jaar na diens dood werd de Falange in 1977 ontbonden door Koning 
Juan Carlos. Ik neem maar aan dat de zegels dus puur bestemd waren 
voor politieke propaganda ! 
Heeft u nog zegels die u niet kunt thuisbrengen, stuur een afbeelding! 
 

       Hans Vinkenborg 
 
 

De vogeltjes series uit de jaren  
2000 tot 2004. (deel 3, slot) 

 
 
De uitgave in 2003 
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In 2003 werd wederom een gebruiksserie met vogelafbeeldingen 
uitgegeven (Afinsa/Núcleo 2934 - 2941), bestaande uit 5 normale 
gegomde zegels en 3 in een zelfklevende uitvoering. 
Deze keer werden voor de zelfklevende zegels de zelfde afbeeldingen 
als voor de gegomde zegels gebruikt, zodat de visuele problemen van 
de vorige uitgave hier niet voorkomen. 
Ook beperkte men de uitgave van de zelfklevende zegels tot mapjes met 
10 velletjes van 5 of 10 zegels en rollen met 50 of 100 zegels. 
Wel ontstonden weer onderlinge verschillen tussen de mapjes en de 
rollen daar deze bij verschillende leveranciers werden betrokken. 
Zodoende bestaan van alle zelfklevende zegels 2 uitvoeringen.  
Ze zijn echter makkelijk van elkaar te onderscheiden omdat bij de zegels 
die van de rollen afkomstig zijn geen puntjes in de vogelnaam 
voorkomen. Een ander onderscheid is dat de zegels op de rol 
horizontaal 15 resp. 27 “tanden” hebben tegenover 16 resp. 28 bij de 
zegels uit de mapjes. 
Verzamelaars van postfrisse zegels zullen echter waarschijnlijk veel 
moeite hebben om de zegels die op rollen zijn uitgegeven te vinden. Bij 
navraag bij diverse postzegelhandelaren in Lissabon kon men ons alleen 
maar de zegels uit de boekjes tonen. De andere uitvoering had men niet. 
 
 

      
          Zegel van de rol                                            Zegel uit mapje 
 
 
De laatste uitgave in 2004 
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In 2004 werd de laatste en 5e serie uitgegeven van deze 
gebruiksuitgave. Mede ook door de voortdurende tariefstijgingen bestond 
deze uitgave uit 5 nieuwe waarden in gegomde en 3  in zelfklevende 
uitvoering.  
De zelfklevende zegels werden alleen uitgegeven in mapjes met 5 of 10 
vellen van 10 stuks. 
 

                             Mapje met 5 vellen van 10 zelfklevende zegels 
 
De afbeelding van de wintertaling (Marrequinho) en de flamingo 
(Flamingo comum) uit de eerste gebruiksserie zijn in 2000 ook gebruikt 
op automaat stroken. Tevens komt de wintertaling voor op briefkaarten, 
doch dan zonder waardeaanduiding. 
 

           
Automaatstrook uit Crouzet machine       Automaatstrook uit Klussendorf 
 

       Henk Veen 
 



Postale geschiedenis Spaanse 
burgeroorlog ( deel 2 ) 

 
Zaragoza 
M. Portabella van Zaragoza was gemachtigd de eerste 
algemene uitgave te drukken. Beroemde monumenten in 
gebieden in handen van de Nationalisten werden als 
thema gekozen. 
De zegels, die door J.L. Sanchez Toda waren getekend 
en ontworpen werden door generaal Miguel Cabanellas 
(zie foto rechts), hoofd van de Junta aangewezen en de 
eerste waarden verschenen in september 1936 en wel de 
5c. , 15c. en 30c. ( Ed. nr. 804, 806 en 808 ).  
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Deze werden spoedig 
gevolgd door de 25c. 
en de 1 pta ( Ed. nr. 
807 en 811 ). 
Elk van deze zegels draagt de 
inscriptie : Junta de Defensa 
Nacional ( de nationale 
verdedigingsraad ). De 10c. , 50c. en 
60c. ( Ed. nr. 805, 809 en 810 ) 

werden uitgegeven, nadat generaal 
Franco tot Caudillo werd gekozen en 
omdat de Junta opgehouden had te 
bestaan werd de eerdere inscriptie 
weggelaten. De laatste waarden van 
4 en 10 Pta. ( Ed. nr. 812 en 813 ) 
verschenen op 19 oktober 1937. 
Twee zegels 1c. en 2c. ( Ed. nr. 802 
en 803 ) werden tegelijkertijd 
uitgegeven met deze set (voor 
afbeeldingen zie pagina 10).  
 
Er zijn veel variaties in perforatie en compositie. Er waren 3 drukken van 
de 30 c.  
Bijzondere voorzichtigheid moet worden ingenomen met deze uitgave 
want ze werden intens vervalst in 1942 door Juan Marra, een in Malaga 
wonende Italiaan. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mallorca 
Mallorca is het grootste eiland van de Ballearen-groep. Deze eilanden 
vormden een integraal deel van Spanje en vormen een provincie. De 
eilanden Mallorca, Ibiza en Formentera verklaarden zich onmiddellijk 
nationalistisch. Slechts Minorca bleef republikeins. 
Spoedig in 1937 was er een groot tekort aan 5, 10 en 15c. zegels en een 
overvloed aan 1 en 2c. republikeinse zegels. Vergunning werd gegeven 
voor een voorlopige opdruk op deze zegels. 
Een enorme hoeveelheid zegels werden voorzien van de opdruk 
Habilitado ( en waarde ) in zwart 
 
Baleares Ed.1-4 
0,05 pts op 1c groen 
0,05 pts op 2c bruin 
0,10 pts op 1c groen 
0,15 pts op 2c bruin 
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Burgos 

 11

hoogste waarden: 

Franco, zoals in de introductie staat vermeld riep 
een nieuw verenigd Spanje uit met Isabella en 
Ferdinand als patroon heiligen en daarom werd 
Isabella de Katholieke gekozen voor de tweede 
algemene uitgaven, gekoppeld aan de laagste ( 
behoudens de 2 krantenzegels van 1 en 2c met 
opdruk Estado 
Espanol Ed. nr. 
814 en 815 ) en 

El Cid  
  ( paard en ruiter )  

De zegels werden door Hijja de B. 
Fournier te Burgos gedrukt. 
De eerste druk van de 30c heeft alleen 
als drukker vermeld : Fournier, Burgos ( 
Ed 832a ). De tweede druk Hijja de B. Fournier, Burgos. De derde druk: 
Zonder vermelding, alleen de 70c waarde. 
Er zijn veel variaties van deze drukvermelding ( zie o.a  de plaats van de 
inprint bij de 30 ct uitgave ; 

Bij de ene zegel staat de s van Burgos buiten 
de kaderlijn en bij andere zegels staat de s 
binnen de kaderlijn ) 
 Deze uitgave is bijzonder goed behandeld in 
het boek ; La Emision Espanola de Isabella 
Katolica 1937/1940 door J. T. Hamilton en 
gepubliceerd in Spanje 1955. 
Mr. Hamilton heeft sindsdien verschillende 
artikelen  geschreven  in de  filatelistische tijd- 
 
 
 

schriften die te maken hebben 
met de korte drukvermelding 
30c en met de druk van de El 
Cid waarden 
Dezelfde drukkerij was o.a. ook 
verantwoordelijk voor de 
volgende uitgave. 
1937 Pegaso, 20c bruin Urgent 
( Ed 832 ). 



Vigo 
 
Een kleine drukkerij, M. Roel of Vigo 
produceerde de Anti-tuberculosezegel 
van 1938 ( Ed 866 )  
Deze was de aanloop tot de jaarlijkse set 
van anti-tuberculose zegels ten bate van 
het bouwen van sanatoria. 
De uitgaven staakten in 1953. 
 
 
 
 
 
 

 
Vitoria 
Een grotere drukkerij Hijos de B. Fournier te Vitoria drukte in het heilige 
jaar 1937 een serie van 3 zegels. Deze uitgave was meer de voorloper 
van uitgaven die verschenen zijn ter gelegenheid van het volgende 
heilige jaar, dat is: wanneer het feest, 25 juli van St. James of 
Compostella (tevens Saint Jacques of Santiago), op een zondag valt. 

 
15c bruin ( Ed 833 ) Standaard van St. James 
30c rood ( Ed 834 ) Santiago kathedraal 

   
1p blauw ( Ed 835 ) zuilengalerij van de heilige deur. 
De heilige deur is alleen in het heilige jaar geopend om de pelgrims door 
te laten naar het heiligdom. 
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De 30c heeft 2 drukken 

 13

Een druk zonder punt en een 
druk met een punt achter en 
voor het jaartal 1937 
In 1937 werden 2 vellen 
gekocht door een plaatselijke 
handelaar van het postkantoor 
te Leon. 
Later ontdekte hij dat het 
centrum omgekeerd was. 
Jammer dat vele vervalsingen 

van deze vergissing bestaan. 
Er zijn veel andere variaties. Ongetande; ongetand tussen 2 zegels en 
verschillende variaties in de compositie. 
Andere zegels uit deze drukkerij zijn o.a. 
1938, Ferdinand de Katholiek ( Ed 841-844a ) 
1938, tweede verjaardag van de opstand ( Ed 851-854 ) 
1938, Isabella de Katholieke   ( Ed 855-860 Veel variaties komen voor in 
deze 3 uitgaven en worden vermeld in de speciale catalogus. 
 

Nico Beek 
 
 
 

HEBT U DE SARDINE-BELASTING  
AL BETAALD ? 

 
Heb ik wat al betaald ? Sinds wanneer moeten we dat betalen, ik weet 
van niets ! Veel mensen reageerden nogal verbaasd toen ze de vraag 
gesteld gekregen of ze de Sardine-belasting al hadden betaald. En 
daarna boos, want sardientjes behoren tot het Spaanse volksvoedsel en 
daar spot je niet mee. Ze zijn als onderdeel van de vismaaltijd in Spanje 
een bijna dagelijks gegeten ingrediënt. Dus waar is dat nou weer voor 
nodig ? 
De kranten stonden er vol van in Spanje rond 1900 toen deze nieuwe 
belasting werd aangekondigd en toen ten bewijze daarvan deze 
‘belastingzegels’ werden uitgegeven en in het algemeen sprak men er 
schande van. Goed, de regering had net de oorlog met Amerika gevoerd 
en verloren en bijna alle koloniën verloren en ze hadden dringend geld 
nodig, maar belasting heffen op sardientjes ging de Spanjaarden toch 
net iets te ver. 



 
Zoals op de afbeelding valt te zien zijn deze 3 zegels in 1900 uitgegeven 
in Murcia in het zuidoosten van Spanje en dragen ze de tekst: 
‘IMPUESTO SARDINERO’ ofwel Sardine-belasting. Ze zijn groen, rood 
en blauw en op de blauwe zegel (die iets groter is) is het midden van de 
afbeelding zilverkleurig. Er staat verder niets op, ook geen naam van een 
drukkerij of waarde. En ik weet dat er ook nog een zwarte versie bestaat 
die gedrukt is op dikker, kartonachtig papier. Toch komt u deze zegels 
nooit tegen in de literatuur en catalogi inzake Spaanse fiscaalzegels. 
Maar wat is er dan aan de hand ? Het feit dat er geen waarde wordt 
aangegeven op de drie zegels maakt belastingheffen al moeilijk. En dan 
die voorstelling, een mannetje die accordion speelt gezeten op de rug 
van een enorme sardine? Leuk bedacht, maar dat kun je nauwelijks 
serieus nemen.  

Deze zegels hebben de gemoederen lange tijd beziggehouden en nog in 
de 60-er en 70-er jaren die volgden hebben Williams & Williams in hun 
boeken en tijdschriften over cinderella-zegels aandacht gevraagd voor 
deze zegels en herhaaldelijk opgeroepen of iemand wellicht kon 
uitleggen waar deze Sardine-belastingzegels op sloegen en of ze wel 
serieus genomen moesten worden. Een echt antwoord is nooit gekomen 
op deze vraag, maar wel is langzamerhand duidelijk geworden dat deze 
zegels in de hoek van de politieke satire geplaatst moeten worden en 
niets met fiscaalzegels te maken hebben. Blijkbaar waren deze zegels 
die ook nu nog af en toe in verzamelingen opduiken uitgegeven door 
iemand die een sarcastische kijk op de Spaanse politiek anno 1900 had. 
Maar welke politieke tegenstellingen hier aan de kaak gesteld werden is 
altijd onduidelijk gebleven. En toch zijn het aardige zegels.  
 

      Hans Vinkenborg 
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DE “DIKKE VIER” (AFINSA/NÚCLEO 226) 
 
In de Portugese filatelie zijn er diverse rariteiten te vinden. De 
papierwinkel is er een van met de verschillende plaatfouten en 
kleurverschuivingen als toegevoegde waarde.  
Twee begrippen brengen de verzamelaars in opperste vervoering: De 
Pêra de Satanás nummer 57, waarover al eerder ui gebreid gesproken is 
en de beruchte “Dikke Vier” nummer 226 van Afinsa/Núcleo.  
Dit nummer 226 de 4 Centavo groen is te vinden in hélder groene en 
geelachtig groene bijkleuren. Het zegel kent 13 uitvoeringen wat betreft 
papiersoorten en tandingen en kent maar liefst 73 bekende plaatfouten. 
Daarnaast bestaat de zegel ook met opdruk als nummer 456 en kent 12 
uitvoeringen en 26 plaatfouten die geregistreerd zijn. Een volledige 
verzameling van de 4 C. groen bestaat dus uit 124 zegels welke 
geregistreerd zijn in de Portugal Ceres, Variedades de Cliché.  
Wie nu denkt met een “dikke vier” de kostbare buit binnen te hebben 
heeft het mis. Er bestaan zeven  verschillende diktes of uitstulpingen.  
 

 
De opdruk “dikke vier” Afinsa/Núcleo 456 is gelukkig alleenstaand, maar 
bij 226 zijn er zés uitvoeringen zoals in bijgaand plaatje te zien is. De 
prijzen liggen tussen de 200 en 400 Euros , behalve voor de eerste 
plaatfout die een begin van een dikke vier aangeeft en niet inde officiële 
catalogus vermeld staat, hoewel deze variatie wel op de veilingen als zo 
danig wordt omschreven. De waarde ervan ligt aanmerkelijk lager; 
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hoewel er ook voor de twee andere plaatfouten veel lagere inzetten 
worden gehanteerd dan in de catalogus vermeld staan.  
 
Al met al een curieus verzamel gebied dat veel zoekwerk vereist en 
betrekkelijk weinig geld hoeft te kosten.  

        Jan van Gerwen 
 
 
 

De “beruchte” 20 Reis Afinsa/Núcleo Nr. 75 
Pontinhado 12 ½ 

 
Bij verschillende KSP-leden slaat de hyperventilatie toe bij het horen van 
een vermelding over deze zegel. 
In IBERIA nummer 80 van september 2007 werd bericht over een 
curieuze vondst betreffende nummer 175, Don Manuel II de 25 Reis 
“Republica” op pontinhado papier. Dit zegel was nergens bekend, noch 
vermeld in catalogi, maar nu gezien, niet in Portugal of Engeland, maar 
wel bij de KSP! 
Het omgekeerde is het geval met nummer 75 op pontinhado papier. Dit 
zegel is overal bekend, overal vermeld in de catalogi, maar nog nooit 
gezien! ZELFS niet bij de KSP! 
 
Don Carlos I - 1892/1893; De Diogo Neto zegels (Afinsa/Núcleo 68-79)  
Persoonlijk vind ik deze serie een oase in de drukke zegelwoestijn van 
de laatste Don Luis-zegels en de nieuwe serie van Don Carlos. Eindelijk 
een koning die je recht aankijkt. Een prettige serie - wat chaotisch 
gebracht door Afinsa/Núcleo - maar eenvoudig te traceren, mooie druk, 
mooie kleuren; een klein verzamelgebied door de 3 tandingen , slechts 2 
papiersoorten en wil je alles compleet hebben, moet je de 75 Reis 5X 
vinden en de 10 Reis 6X. Een mooi afgesloten zegelgebied zonder 
diverse plaatfouten, misdrukken, (grote) kleurverschillen etc. 
Kortom een fijne emissie. 
 
Het is altijd prettig in je opinie en waardering gesteund te worden door 
een breed publiek, maar helaas was volgens A.H. de Oliveira Marquez in 
zijn “Historia do Selo Postal Portugués” iedereen vierkant tegen de 
emissie. Zowel verzamelaars, handelaren, alsmede publiek en zelfs de 
verantwoordelijke autoriteiten waren unaniem van mening dat er een 
wanproduct was uitgegeven. Daarom heeft de serie slechts 3 à 4 jaar 
gelopen tot april 1896 en vandaar dat er geen versleten platen werden 



gebruikt, die allerlei plaatfouten en verdere toestanden in deze serie 
konden veroorzaken. 
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aar sta je dus te kijken met je 

 

“Hoe kan de Casa da Moeda 
zo’n lelijk product op de markt 
brengen, slechts van uitvoering, 
slechte druk, een schande voor 
het land. Desastreus. Ridicule 
zegels die de Casa da Moeda 
artistiek in diskrediet brengen. 
Hoe kan een instituut dat zulke 
dure machines heeft en de 
beste ontwerpers kan 
benaderen, en zoveel mooie, 
goed uitgevoerde zegels heeft 
uitgegeven zich verlagen tot 
zulk een product”.   
 
D
appreciatie van deze emissie 
en over de fletse 1895 Don   

▲porcelana                                       Carlos serie is er nergens een 
opinie gegeven door de Portugese filatelie. 
Marquez verklaart weinig over deze serie. Waarover was de 10 Reis in 
lila kleur en later in rood-violet? Waarom is deze zegel lila 11 ½ tanding 
postfris € 5.000 waard en in violet 12 ½ tanding nog geen € 100? 
In april 1896 werd de serieuit de circulatie gehaald om plaats te maken 
voor de “fraaie” Provisorios. De serie werd nog wel goed geacht voor -
gedeeltelijk - herdruk in 1900 en een volledige herdruk in 1905. 
 
Nummer 75, de 20 Reis pontinhado 12 ½ tanding 
Naast de normale porcelana uitvoering 
 Werd in mei 1894 nieuw papier gebruikt: Pontinhado, met ruitvorm 
(lozangos), zodat de Núcleo aanduiding 1892-1893 niet juist is. 
De hoeveelheden zegels van de 1894 uitgaven zijn wel bekend, maar 
het is niet na te gaan hoe de verdeling was; er werd ook porcelana 
papier opgebruikt. 
De hoeveelheden waren (inclusief pontinhado papier en diverse 
tandingen): 
 
 5 Reis 8.000.000  10 Reis   1.000.000 
15 Reis  500.000   25 Reis 15.000.000 
75 Reis  140.000   20 Reis      784.000 



Waarschijnlijk meest op porcelana papier, zo vermeldt Marquez. “Gezien 
het feit dat de 20 Reis 784.000 zegels besloeg, moet men aannnemen 
dat het grootste gedeelte porcelana papier was, omdat de 20 Reis een 
uiterst zeldzaam zegel is op pontinhado papier”. 
Bij de nummer 175 25 Reis “Republica” pontinhado vertelde Marques dat 
het gebruik van pontinhado papier eventueel mogelijk was, zodat als dat 
zo was de 175 25 Reis uiterst zeldzaam zou zijn. M.a.w.: Hij had in zijn 
gereviseerde werken in 1995 de 175 in pontinhado nooit gezien , noch 
van iemand daarover gehoord. 
Maar bij de 20 Reis pontinhado nummer 75 is hij stellig in zijn bewering 
dat dit zegel gelokaliseerd is, ofschoon uiterst zeldzaam. 
Afinsa/Núcleo faat zelfs verder en geeft prijzen aan voor de nummer 75 
de 20 Reis pontinhado van € 3.500 ongebruikt en € 1.000 gebruikt, om 
zelfs prijzen te geven 
voor blokken van 4 en 
de zegel op brief! 
Dit gaat natuurlijk 
heel ver en men 
vraagt zich af hoe 
men tot deze 
vergaande noteringen 
komt. Diverse grote 
filatelisten hebben dit 
zegel nooit gezien. 
Rest nog mee te 
delen dat in 1925 de 
Ferreira catalogus bij 
de 12 ½ pontinhado 
in plaats van de 
“beruchte” 20 Reis de 
150 Reis te 
vermelden; in latere 
edities gecorrigeerd 
tot de huidige situatie. 
Nog een stapje terug 
(naar 1912), vermel-
de het betrouwbare 
“Kohl’s Briefmarken 
Handbuch” uit 1912 
(naar de mening van de redacteur) precies het zelfde. Dat geeft wel te 
denken! 

       Jan van Gerwen 
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Weer vervalsing Granada zegel 
onderschept 

  
Zo af en toe worden via veilinghuizen Granada zegels ( Ed 801, ne 56 en 
ne 57 ) ter veiling gebracht. Tot vorige maand heb ik bij 5 verschillende 
veilinghuizen  in Nederland deze zegels in hun veiling aangetroffen en 
alle zegels waren een vervalsing. Na soms heftige correspondentie 
werden al deze zegels niet ter veiling gebracht . 
Bij een ander belangrijk veilinghuis werd een maand geleden ook een 
Granada zegel ( Ed 801 ), postfris en met keur Roig ter veiling gebracht . 
Ik zal u de inzet besparen, maar het ging om een behoorlijk bedrag. 
Bij het bekijken van het zegel (afbeelding hieronder) was ik er voor 100% 
van overtuigd dat het hier ook weer om een vervalsing ging. 
Hieronder ziet u een afbeelding van het betreffende zegel.    
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Erg duidelijk is te 
zien dat het woord 
“correos” niet 
tegen de onderste 
kaderlijn staat ( is 
bij de echte wel 
het geval ) 
Helemaal duidelijk 
is dat het 
middelste streepje 
van de e van 
correos niet schuin 
naar beneden 
staat, maar 
rechtuit loopt. 
Wat ik niet 
helemaal voor 
100% kan zien , 
maar wat wel 
opvalt is dat de 
horizontale poten 
van de “c” van 

“correos” erg kort zijn. Bij de bij mij alle bekende vervalsin-gen heeft de 
“c” vrij lange schuine poten naar binnen gericht. Het lijkt er op dat er met 
de “c” geknoeid is.  



Bij een echt zegel moet boven de eerste poot van de m van centimos 
een kleine onderbreking in de kaderlijn van het wapenschild zitten. 
Als ik een vergroting van het vervalste zegel bekijk, dan lijkt het of er een 
vage grote onderbreking zit in de kaderlijn. Helaas is dit niet duidelijk . 
Dan de keur op de achterzijde van het zegel door ROIG. 
Ik kan mij niet voorstellen dat een zo belangrijke filatelist met een 
enorme kennis zijn keur geeft aan een vervalst zegel. 
Door enige personen van onze vereniging is een bericht naar de 
betreffende veiling gegaan met de mededeling dat het zegel een 
vervalsing is. 
Op  Stamp-Passion in Den Bosch is door een medewerker meegedeeld 
dat het betreffende zegel is teruggetrokken. 
Ik was zeer benieuwd naar het keurmerk en ik kreeg te horen dat het 
woord ROIG in blauw was aangebracht en rechtsboven op de achterkant 
van het zegel. 
Ook een vervalsing 
dus. Het echte keur is 
 A Roig Barcelona , in 
kleine zwarte letters 
en 2 a 3 keer 
rechtsonder op de 
achterkant van 
zegels. 
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Tenslotte nog een 
afbeelding van een 
echte Granada zegel 
( let op de 
beschreven 
kenmerken ). 
Mocht u toch nog 
twijfelen bij aankoop 
van dure zeldzame 
zegels, ook met 
aanduiding keur, 
beding bij aankoop 
een keuring via de 
BondsKeuringsDienst (BKD). En KSP-leden krijgen korting.  
 

Nico Beek 
 
 





Daarin heb ik al de maten in mm vermeld van de echte en valse opdruk 
uit 1927. Het bevreemde mij echter dat ik soms een vervalsing zag 
zonder dat deze dubbel of kopstaand was. Nu moest ik gaan bewijzen 
waarom deze vals konden zijn. Een bijkomend probleem was dat de 
valse opdrukken ook in boek- of hoogdruk zijn vervaardigd en vaak ook 
een raam met clichés.  

Ik ben uitgegaan van een 
zogenaamde “kiss-print”, een 
variëteit doordat de machine 
“snel” - door onoplettendheid 
van de bediener van de 
machine - een 2e slag/druk 
had gegeven. Maar dan moet 
de beide opdrukken exact het 
zelfde zijn (dit gegeven is 
belangrijk). Hiernaast ziet 
men zo’n kiss-print zonder 
enige extra sporen (vlekjes) 
op het zegelbeeld. Alleen de 
opdruk(ken) is(zijn) goed 
zichtbaar.  
De valse (afwijkende) 
opdrukken zijn slecht 
verzorgd en altijd ziet men 
“sporen” (ik noem het altijd 
“vervuiling”) op het zegel-
beeld.     

Hieronder een detail van een valse opdruk op nummer 50. 
 
 Ik heb met 
blauwe pijlen 
de “vervuiling“ 
op het basis-
zegel 
aangegeven. 
Ook hier valt de 
slechte letters 
op met (oa) het 
kortere linker 
been van de 
“H” (in 
VERMELHA”). 
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De bovengenoemde vervuiling komt juist veelvuldig - of eigenlijk altijd - 
voor bij valse opdrukken (men moet wel ervaring opdoen om het goed te 
kunnen onderscheiden), omdat de vervalsers niet de geavanceerde 
machines ter beschikking hebben en het vervaardigen van hun 
vervalsingen het moeten doen met kleine en simpele drukpersen. 
Wordt vervolgd. 

      Frits van Beekum 
 
 
 
 

DIVERSE BERICHTEN  
 
TACHTIG NUMMERS VAN IBERIA OP CD-ROM. 
Alweer enige tijd zijn de eerste 80 Iberia’s (met index) te koop op CD-
Rom. De bladen omvatten de periode vanaf april 1987 tot september 
2007 in pdf formaat en voor zover nodig wordt Adobe Acrobat 7.0 er 
standaard bijgeleverd. De CD Rom bevat een schat aan informatie en 
artikelen en eigenlijk kunt u niet zonder deze informatie als u uw hobby 
serieus neemt ! 
De CD Rom is voor KSP leden te koop voor € 17,50 en voor € 20,- wordt 
zij per post aan u gezonden. Hans Vinkenborg heeft bij iedere 
bijeenkomst de voorraad bij zich, ook alle andere publicaties. Voor het 
tot stand komen van deze CD- Rom uitgave moeten we Frits van 
Beekum, Ton van den Berg en Henk Veen bedanken en wij hopen dat 
veel leden tot aankoop overgaan, want niet alleen wordt u er wijzer van, 
maar u steunt hiermee ook de vereniging. Aarzel niet, koop de CD Rom. 
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)  
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen  geredu-
ceerde tarieven zegels kunt laten keuren voor prijzen vanaf 5 euro per 
zegel, zie IBERIA nummer 73. Maak hier gebruik van als u twijfelt aan de 
echtheid van uw zegel ! Voor de prijs hoeft u het niet te laten ! Wie weet 
is uw zegel vals en blijkt het een ‘orginele’ Fournier of Sperati vervalsing 
te zijn. Of misschien is die dure zegel toch echt! Informatie:  
Frits van Beekum of Hans Vinkenborg. 
 
e.mail adressen van leden 
Henk Veen, onze secretaris, wil nog steeds alle e.mail adressen van 
leden. De meeste zijn bekend en als u recent een bericht van ons per 
e.mail hebt ontvangen hoeft u niets te doen. En wees niet bang: dit blad 
blijft voor iedereen ‘op papier’ beschikbaar. Maar als u uw e.mail adres 
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