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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 9 mei 2009 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.  
 
Maar let op!! Bij deze IBERIA treft u drie consumptiebonnen aan die u 
tijdens deze bijeenkomst kunt gebruiken! 
 
AGENDA : 

 
1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Bestuursmededelingen : 

Onder andere: Verkiezing volgens rooster van het navolgende 
bestuurslid en/of de functie, t.w.: 

 
- Hans Vinkenborg, penningmeester/vice-voorzitter 

(Hans Vinkenborg stelt zich herkiesbaar). 
 
 
De functies “PR/evenementen” en “Commissaris algemene zaken” 
komen op voorstel van het dagelijks bestuur te vervallen en worden 
onder de verantwoording van het dagelijks bestuur gebracht. 
 
Gezocht: Iemand die de Portugese kavels voor de veiling wil 
coördineren (zie ook oproep in “Diverse berichten”). 
  
!! Wilt u zich verkiesbaar stellen voor één van de bovengenoemde 

functies, stuurt u dan een berichtje aan het secretariaat !! 
 
4. Rondvraag; 
5. Sluiting.  
 
 
Tijdens deze vergadering zal Nico Beek een korte presentatie geven 
over Spaanse vignetten. 
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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. 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. 
 
 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 19 september 2009 te Utrecht 
Zaterdag 28 november 2009 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@hetnet.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.  

mailto:j.a.vinkenborg@hetnet.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.ctt.pt/
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2009 
 
6 tot 12 oktober 2009 
In Irún, Guipúzcoa, Spanje wordt de jaarlijkse Exposición Filatélica 
Nacional EXFILNA ’09 gehouden, de grootste tentoonstelling in Spanje 
in 2009. 
 
10 en 11 oktober 2009 
In Antwerpen wordt door de FNIP 2x per jaar een grote internationale 
postzegel en muntenbeurs georganiseerd, de ‘ANTWERPFILA’ en dit is 
de datum van de Najaarsbeurs. Deze vindt zoals altijd plaats in Antwerp 
Expo aan de Jan van Rijswijcklaan 191 naast de ringweg rond 
Antwerpen. Toegang € 3,- voor 2 dagen. Info: www.fnip.be   
 
16, 17 en 18 oktober 2009 
In de Americahal te Apeldoorn wordt weer de jaarlijkse POSTEX 2009 
gehouden met handelarenstands en een tentoonstelling, 10 cent hoek, 
Junior Plaza, stands van diverse gespecialiseerde verenigingen en veel 
andere gebeurtenissen. De moeite van een bezoek waard, toegang € 5,- 
maar met KSP ledenpas € 4,-. Wij hopen u daar te zien ! 
 
 

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. Of de redactie legt vragen aan 
u voor waarop de redactie 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 !! 

http://www.fnip.be/


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 !! 
 
Ik ontving geen reactie op de zegels van Salamanca die ik in de vorige 
Iberia toonde en evenmin op de zegel van Valencia, blijkbaar kent ook 

niemand van u deze zegels. Ik wil deze keer 
graag nog een zegel laten zien die in Spanje 
door TNT is uitgegeven voor frankering van 
ansichtkaarten, getuige het opschrift op de 
zegel. De zegel is niet getand maar gestanst 
en zelfklevend. Al een paar maal eerder heb ik 
in de afgelopen jaren aandacht besteed aan 
zegels die TNT in Spanje verkoopt voor 
frankering van post. Blijkbaar is men nu op 
een toeristische afbeelding overgegaan. De 
tekst meldt nog dat deze zegel gebruikt moet 
worden voor internationale post. Ik vond deze  
zegel laatst in een dubbeltjesalbum op een 
beurs hetgeen maar weer aantoont dat ook 

daar soms leuke zegels in te vinden zijn. Heeft u al post ontvangen met 
deze of een soortgelijke zegel ? Zo ja, laat het me weten ! 
 
En dan heb ik nog deze 
volgende zegel in mijn ver-
zameling zitten. Al sinds jaar 
en dag vraag ik me af wat dit 
is. Ik heb echt geen idee en 
de zegel geeft ook geen-
enkel aanknopingspunt.   
De zegel heeft een waarde 
van 1 peseta en toont een 
berglandschap en onderaan 
een paar sierlijke hulst-
bladeren of zo. Het enige 
dat ik kan toevoegen is dat 
deze zegel is gestempeld en dus blijkbaar postaal is gebruikt. De 
stempel laat zien dat hij in Barcelona is afgestempeld op xx januari 1961. 
Het vreemde is dat als er geld wordt gegenereerd voor een goed doel, 
dat doel meestal wel genoemd wordt, maar hier niet. Is er iemand die 
meer weet over deze zegel ? 
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POSTALE GESCHIEDENIS SPAANSE 
BURGEROORLOG (Slot) 

 
De rode kruis uitgave: 1 juni 1938. 
Uitgegeven ter ere van het rode kruis. 
Twee zegels uitgegeven: een voor 
gewone post en de ander met opdruk 
voor luchtpost 
Ed. nr. 767 en nr.768, van nr. 767 is 
ook een ongetande uitgave. 
  
◄ afbeelding Ed. 767s  
 
De 5 pt. meerwaarde kwam ten goede 
aan het rode kruis. 
 
 
 
 

Hulde aan de werkers van Sagunto gedrukt 
door Oliva de Vilanova te Barcelona 
1938- 9 augustus De twee zegels; Ed. nr. 
773/774 komen ook voor in verschillende 
variëteiten o.a. kleurverandering ( Ed. nr. 
773/4 ccs : bruin en grijsgroen ). 
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  Ed. 773 ccs► 
 
 
 
◄Ed. 774ccs 
 
 
De onderzeeboot uitgave. 
Dit is waarschijnlijk de meest interessante 
uitgave van de republikeinen. 
Noguera kwam op het idee van een 
speciale onderzeebootdienst van Barcelona 
naar het belegerde eiland Minorca. 



Speciale postzegels werden gedrukt met als beeld; A- B en C klassen 
onderzeeërs. 

Voor een artikel over de 
onderzeebootpost zie 
IBERIA nummer 82. 
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Er zijn veel kleurproeven, 
ongetande, opdruk 
“muestra” ( zie afbeelding 
hiernaast) etc. Het voert 
hier te ver om alle uitgaven 
te beschrijven. 
 
Er moet worden opgemerkt 
dat de republikeinen toen 
nog altijd de wettige 
regering van Spanje 
vormde en zij zouden 
zegels van nationalistisch 
Spanje niet erkennen. Zij 

verzochten andere staten dit ook te doen. 
 
 
43e Divisie 
 
Uitgegeven op 1 
september 1938 
ter ere aan van 
de 43e divisie Ed. 
nr. 787/788 
zowel getand als 
ongetand  

 
( zie afbeeldingen hier- 
boven en -naast ) 
 
Eerbewijs aan het 
volksleger.  
25 november 1938 
 
Dit was de laatste serie 
die officieel circuleerde 
bij het republikeins 



gezag, gedrukt bij de F.N.M.T. in 9 waarden met afbeeldingen van het 
republikeins leger en de volksmilitie  Ed. nr. 792/800 
Deze series waren alleen te koop bij de A.F.O. met vreemde valuta. 
Hoewel de A.F.O. 100 vellen zond naar de leiding van filatelistische 
tijdschriften in de wereld. De meerderheid van deze uitgave werd 
buitgemaakt door de nationalisten en werden vernietigd. Er komen 
slechts 6500 complete series voor, aangezien er van de 5 pt. zegel er 
25.500 zijn gedrukt, maar hiervan er slechts 6500 in omloop zijn 
gekomen. 
Van de 60 ct. blauw zijn er 200.500 gedrukt, maar hiervan zijn er 20.500 
in omloop gebracht. 
Van deze serie ook weer variaties en ongetande, muestra opdruk en een 
fantasie privé uitgave van de 5 en de 10 pt. ( afbeeldingen hieronder ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Wel gedrukt, maar niet uitgegeven zegels, de 
zogenaamde “NE” nummers.   
 
 
1938  NE 28 45 c. op 2 c. Ed. 662 ( afb. f ) 
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1938  NE 29/31 cijferzegels ( afbeeldingen hierboven ). 
 
1938  NE 32/33 de reeds beschreven Teruel zegels. 
 

1938  NE 34 50 c. oranje/rood beroemde persoon   
( afbeelding hiernaast ). 
 
De NE uitgaven van 1939 die door de 
nationalisten werden buitgemaakt werden verkocht 
aan dealers. 
De zeldzaamste zegels waren NE 39/45 en 39/45s 
die zeer sporadisch worden aangeboden. 
Bovendien een opdruk op de overblijvers van de 
Don Quijote series NE 35/37 ( afbeeldingen 
hieronder ).  
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                                 Nico Beek 
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NOGMAALS DE CASA MOLDER IN LISBOA  
 
Enige jaren geleden bezocht ik bovengenoemd etablissement dat 
vroeger bekend stond om zijn fraaie aanbiedingen van Portugese 
postzegels. In vroegere KSP bladen heb ik hierover uitgebreid melding 
gemaakt,o.a. hoe ik in 1970 door drie jonge dames werd ontvangen, die 
geen enkele wetenschap hadden wat betreft de filatelie, maar die 
geweldig als een buffer fungeerden voor druk in catalogi speurende 
eigenaars van de Casa Molder.  
Aangezien ik toentertijd ook niet zo op de hoogte was van het wel en 
wee van de Portugese filatelie had ik een aangenaam zij' het wat 
onvruchtbaar half uurtje drie hoog op de Rua 1 Diciembre 101. Naarmate 
mijn kennis van de Portugese zegels in de loop der jaren steeg daalde 
evenredig de expertise van de Molder familie en toen ik enige jaren 
geleden er binnen stapt, zaten er nog twee bejaarde mensen wat te 
suffen. Een paar dagen geleden stapte ik er weer naar binnen na een 
donkere opgang in een verouderde lift die al generaties lang filatelisten 
had vervoerd door een volledig donkere omgeving. Je krijgt bij Molder 
altijd het gevoel dat je naar een verboden stripjoint gaat. De ontvangst 
was weer aller vriendelijkst vooral toen bleek dat de oude dame een van 
de dartele meisjes was geweest die mij een eeuw geleden hadden 
bedienden. Het zij gezegd dat zij sedertdien maar weinig vooruitgang 
had geboekt in haar kennis van de Portugese postzegel. De bejaarde 
man was een overgebleven telg van de Molder familie en hij vertelde mij 
dat hij als vijftien jarige jongeling bij de firma was gaan werken en wel 
rond 1945. Hij was J. Molder en werd bijna panisch toen ik hem mijn 
wensen vertelde. Dat was allereerst de “Frits van Beekum-fobie”, zegel 
CE 69 pontinhado met tanding 12 ½  en nog enkele andere specialiteiten 
die wij nergens kunnen traceren. Hij haalde er de boeken niet bij om de 
eenvoudige reden dat hij zich niet meer bemoeide met die oude dingen, 
zoals hij onze waardevolle manco's omschreef. Zelfs bij de Ceres zegels 
was hij niet van plan om zich in te spannen en alleen toen ik hem 
vertelde dat hij met meer dan 60 jaar ervaring de oudere zegels met hun 
variaties uit het hoofd moest kennen, bleek hij bereid zijn kasten te gaan 
openen en hij verscheen met een lange Iade vol met kleine doorzichtige 
envelopjes die keurig naar nummer waren gerangschikt. Mijn interesse 
ging uit naar nummers CE 215 met tandingen 12 : 11  en 15 : 14 van het 
cartolina papiersoort.  
In het zakje zaten diverse zakjes keurig verdeeld over papier soorten en 
tandingen en dat nog wel tot stomme verbazing van de Molder telg. 
Waarschijnlijk had hij zijn voorvaderen een dergelijke precisie nooit 
toegedacht en hij vertelde mij dat de Iade zeker al tientallen jaren niet 



geopend was, hetgeen onzin was want ik had de zegels enige jaren 
terug al bekeken. De cartolina zegels zaten in twee zakjes keurig 
verdeeld op 15 : 14 en 12 : 11 tanding en dat nog wel in groten getale, 
ook de CE 206 en 207 nummers zaten precies zo verdeeld zodat met 
alles op de toonbank de verwarring onmiddellijk toesloeg. Ik moest zelf 
maar zien of alles cartolina was want hij kon met zijn ogen en handen 
geen papiersoorten meer onderscheiden en zijn lieftallige assistente 
keek met een enorm vergrootglas de nummers na en de nominale 
waardes waarbij zowat alles misging wat er mis kon gaan. Ik moest zelf 
alles opzoeken tot zelfs de çatalogus-prijs die zij op een telmachine 
noteerde. Het filatelistische drama voltrok zich verder toen mij bleek dat 
er liso tussen de cartolina zat hoewel dat ook weer niet zeker is omdat bij 
de cartolina bepaling de Portugese handelaars andere normen zijn gaan 
hanteren dan internationaal bevestigd is.  
Voor mijzelf is alleen de 6 centavos van CE 236 en wellicht de 4 centavo 
van CE 226 van cartolina waarde en is de rest gewoon liso medio of dik 
papier. Je zit op een tafel vol Ceres-zegeltjes met je vingers de cartolina 
waarde te bepalen en dat is nogal belangrijk als je weet dat nummer CE 
239 de 14 centavo violeta honderden Euro’s kost terwijl het zegel als liso 
nog geen Euro haalt.  
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Het was aandoenlijk dat mijn medespeurders onmiddellijk aannamen wat 
ik ervan dacht, want zij herkenden met graagte de specialist op dit 
gebied, hoewel het voor mij ook raadselachtig is. 
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De mogelijke verwarring van liso met cartolina werd meteen verklaard 
met het feit dat decennia geleden er iemand ongecontroleerd in had 
zitten te graaien. Maar ik heb zo mijn vermoedens dat men vroeger nog 
al eens gauw de cartolina waarde aannam ook al vanwege de waarde en 
de ongetwijfelde vraag omdat deze zegels speciaal in de catalogi 
vermeld staan.  
Maar zoals gezegd door J. Molder, die oude dingen worden niet meer 
gevraagd en Ik vraag mij af of over enkele jaren het huis Molder nog wel 
zal bestaan na hun toonaangevende rol in de vorige eeuw.  
Ik heb beloofd over enkele weken terug te komen met Frits van Beekum 
om de oude dingen te gaan bekijken en de cartolina's te gaan verifiëren 
en ik verheug me nu al op de puinhopen en verwarring die daarboven op 
drie hoog zal ontstaan als wij zakje na zakje cartolina's gaan afkeuren 
omdat wij strenge meesters zijn, die volkomen ten onrechte onze mening 
zullen laten horen.  

        Jan van Gerwen 
 

CURIEUZE (VAAK VALSE) VIGNETTEN 
 
In de periode van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) zijn veel zegels 
uitgegeven (vignetten) door zowel de Republikeinen als de Nationalisten 
en veel bewegingen daaromheen. Daarnaast zijn ook veel velletjes 
uitgegeven (hojas bloques) en de meeste van die zegels en velletjes 
kunt u terugvinden in de catalogi en literatuur die over die periode is 
verschenen. Maar in dit artikel wil ik graag kort iets zeggen over de 
vignet-blokjes die vaak veel later dan de tijd van de Burgeroorlog zijn 
verschenen, hoofdzakelijk dus uitgiftes ten nadele van de argeloze 
filatelist, oftewel ‘filatelistische vervalsingen’.  
 
In de komende KSP bijeenkomst van mei 2009 zal Nico Beek een kleine 
overzichtstentoonstelling houden van deze blokken die dus niet zijn terug 
te vinden in catalogi, tenzij in een rubriek ‘schadelijke uitgiften’. Dit 
overzicht werd ook al kort in de vorige bijeenkomst getoond, maar toen 
was er onvoldoende tijd voor een toelichting. Het is vaak niet eenvoudig 
om van niet geïdentificeerde blokken de herkomst vast te stellen, maar in 
een aantal gevallen is dat wel gelukt door onderzoek in de literatuur. Ik 
raad u aan om de blokjes eens goed te bekijken, vaak zijn ze bedrieglijk 
mooi. 
Van Jesus Pizarro ontving ik onderstaand stukje dat hier goed op 
aansluit. Het is getiteld: “Een vreemd vignet van het Alcázar van Toledo”. 
De verkleinde afbeelding bij dit stukje is ook van hem afkomstig.  
 



Het gaat als volgt: 
Tijdens de onge-
veer drie jaren die 
onze Burgeroorlog 
geduurd heeft, 
gebruikte men 
veelal de conven-
tionele wapens van 
die tijd die erg 
wreed waren, 
waaronder bom-
bardementen op de 
eigen bevolking 
vanuit vliegtuigen, 

zoals bij de ‘opstand’ van Guernica en het verzet bij Barcelona en 
Alicante. Maar tegelijkertijd werd ook gebruik gemaakt van een nieuw - 
politiek - wapen, namelijk dat van de propaganda. Door middel van 
propaganda hoopte men de publieke opinie gunstig te beïnvloeden, vaak 
ook de internationale opinie. En dat werd ondermeer gedaan middels de 
uitgifte van vignetten en blokjes. Aan de Republikeinse kant gingen de 
voorstellingen vaak over de vernielingen en de pijn teweeggebracht door 
de bombardementen tegen de eigen bevolking, hulp aan de 
vluchtelingen en kinderen, hulp aan Madrid en de Bescherming 
Bevolking, het Rode Kruis en de milities waaronder de Komsomol. 
Naarmate de tijd voortschreed werden in de opstandige zone echter 
steeds meer vignetten maar ook postwaardestukken uitgegeven (zoals 
deze van Toledo), al of niet met goedkeuring van de autoriteiten, die 
alleen de speculanten leken te dienen die hierin een bron zagen om zich 
ten koste van de filatelisten te verrijken met de uitgave van ‘zeldzame’ 
blokjes. De voorstellingen handelen vaak over gaarkeukens, goede 
doelen, sociale hulp aan de arbeiders, steun aan de strijders voor 
behoud van het Vaderland (‘por la patria’), etc. 
De afgebeelde briefkaart bij dit stukje is helaas in zwart-wit, maar ik kan 
nog melden dat de letters boven de zegel in blauw zijn en dat de 
afmeting 150 x 98 mm bedraagt. Linksboven is in rood-geel-rood een 
band afgebeeld die de Spaanse vlag symboliseert. De zegel in het 
midden toont de stad Toledo (rechts) en het Alcazar (kasteel, links). De 
waarde is 30 of 50, zonder de toevoeging ‘centimos’. De kaart en de 
zegels worden gerekend tot de vignetten die niet zijn uitgegeven tijdens 
de Burgeroorlog en het is dus in feite een vervalsing ten nadele van de 
verzamelaars.   
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Als u meer wilt weten over dit onderwerp kunt op de volgende IBERIA 
bijeenkomst bij ons terecht. 

      Hans Vinkenborg 
 
 

Gefragmenteerde postzegels van Spanje 
 
Vooruitlopend op een artikel dat ik in de volgende Iberia hoop te publice-
ren over ‘gehalveerde postzegels van Puerto Rico op brief’ wil ik u in dit 
artikel vast iets vertellen en laten zien over het gebruik van een fragment 
van een postzegel op een brief of ander stuk van Spanje of koloniën. 
De meesten van u hebben wel eens een diagonaal gehalveerde post-
zegel op een brief gezien. Dit was zeker in de periode 1850-1940 geen 
ongebruikelijke praktijk. In veel landen, zoals in Spanje en de koloniën, 
kwam het regelmatig voor dat een halve postzegel gebruikt werd. 
Meestal was dat omdat er op het postkantoor geen postzegel van een 
bepaalde waarde aanwezig was maar wel een zegel met een nominale 
waarde die twee maal zo hoog was; de praktische oplossing was dan dat 
de postbeambte de te dure zegel gewoon halveerde en die helft op de 

brief plakte en 
afstempelde 

waardoor pre-
cies het correcte 
tarief werd ver-
kregen. Er is ook 
overigens nog 
een juridische 
reden om zegels 
te halveren, 
maar daarover 
vertel ik u de 
volgende keer 
meer. Als eerste 
afbeelding toon 
ik een willekeu-
rig voorbeeld 

van een gehalveerde zegel op brief. Omwille van de ruimte is de afbeel-
ding verkleind. Hier moest een tarief van 5 cts worden geplakt op een 
lokale brief hetgeen gedaan werd met 2 hele zegels van 2 cts en een 
halve zegel van 2 cts.  
 

 13



Het verzamelen van deze ‘bisectados’ zoals ze in het Spaans heten is 
interessant; in het Engels noemt men ze ‘bisects’. In de Spaanse filatelie 
komen deze ‘bisectados’ relatief vaak voor en zijn ze vrij gemakkelijk te 
pakken te krijgen. Hetzelfde geldt voor Cubaanse ‘bisectados’ maar 
‘bisectados’ op brief van Puerto Rico zijn extreem zeldzaam en vreselijk 
duur. Wat u ook vaak tegenkomt zijn briefstukjes (in plaats van de hele 
enveloppe) met een gehalveerde zegel (‘plicas’ in het Spaans). In de 
catalogi van Edifil worden zelfs waarden genoteerd voor deze ‘bisec-
tados’ en ‘plicas’ van Spanje en Cuba. De Spaanse overheid heeft ook 
altijd toegestaan dat gehalveerde zegels mochten worden gebruikt om 
het tarief te voldoen als de juiste zegel niet in voorraad was op het 
postkantoor, dus er is een officiële toestemming voor een dergelijk 
gebruik. Verder kan ik nog melden dat het er niet toe doet of de postaal 
gebruikte zegel diagonaal is gehalveerd of 
horizontaal of vertikaal; al deze verschijnings-
vormen komen voor. Hier toon ik u een verkleinde 
brief uit Cuba uit 1883 met een gehalveerde zegel 
Edifil nr. 103 van 10 cts waarmee het lokale tarief 
van 5 cts werd verkregen en twee willekeurige 
voorbeelden van Cubaanse ‘plicas’. 
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Verder zult u 
begrijpen dat een 
‘bisectado’ alleen 
maar goed is als de 
halve zegel op een 
brief of stukje zit en is 

afgestempeld, waarbij er geen twijfel mag bestaan over het 
daadwerkelijke (postale) gebruik. Een losse afgeweekte zegel die daarna 
doormidden is geknipt is geen ‘bisectado’ en hiervoor gelden de 
cataloguswaarden voor ’bisectados’ niet.  
 
De enige uitzondering die ik hierop ken is de volgende. Losse diagonaal 
of vertikaal gehalveerde zegels zijn wel acceptabel als ze zijn uitgegeven 
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dus als overtollige voo

ok bij het gebruik van fiscaalzegels komt het 

in landen waar de regering zegels uitgaf die al van tevoren waren voor-
zien van een diagonale of verticale perforatie om het makkelijker te 
maken voor de loketbeambte om de zegel te halveren. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld als een zegel met hoge waarde moest worden opgeruimd, 

rraad. Vaak werden zulke zegels ook overdrukt 
met een nieuwe (lagere) waarde. Als voorbeeld 
toon ik een halve zegel van Portugees India van 
1 Real uit de emissie van 1911 waarvan u dus 
kunt zien dat hij aan 3 zijden is geperforeerd; dit 
is de helft van een zegel die oorspronkelijk de 
waarde van 2 Real had. Dit verschijnsel komt 
niet voor in de filatelie van Spanje, maar b.v. wel 
in veel Latijns Amerikaanse landen.   
 
O

voor dat ‘bisectados’ gebruikt worden op een stuk of akte. En nog gekker 
wordt het als een fiscaalzegel wordt gebruikt voor frankering van een 
brief, b.v. omdat de gewone postzegels helemaal op waren, waarbij deze 
fiscaalzegel wordt gehalveerd om het juiste tarief te krijgen. Ook daarvan 
toon ik u een voorbeeld van een Cubaanse brief met zo’n gehalveerde 
fiscaalzegel van 10 ct. die als postzegel van 5 ct is gebruikt. Ook dit 
gebruik van fiscaalzegels als postzegels was officieel toegestaan in 
Spanje en de koloniën als de voorraad postzegels op was, maar het 
komt zelden voor en ik ken geen ander voorbeeld van een fiscale 
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f
 

te voldoen, in het Engels noemt 

 dan de hier getoonde brief. 

Tenslotte is er nog een heel 
zeldzame variant van dit 
verschijnsel. Het kwam ook wel 
eens voor dat niet de helft maar 
een derde deel van een postzegel 
werd gebruikt om het goede tarief 

‘bisectado’ op brie

men dat een ’trisect’. Ik ken 
hiervan echter geenenkel voorbeeld in de Spaanse filatelie. En nog 
gekker wordt het als een vierde deel van een postzegel wordt gebruikt 
op een brief of stuk om het goede tarief bijelkaar te krijgen, in het Engels 
noemt men dat een ‘quadrisect’.  
Daarvan heb ik gelukkig wel een voorbeeld in mijn eigen collectie waar-
van ik u een afbeelding kan tonen. Omdat het stukje postzegel wel erg 
klein is geworden toon ik u ook de hele zegel van 1 escudo zoals die 
blijkbaar in dit geval in 1867 in Cuba in voorraad was op het Gemeente-
huis waar deze koopakte m.b.t. een paard (in 1869) van een fragment 
werd voorzien. De verschuldigde belasting voor deze akte was, zoals 
erop gedrukt staat, 250 milesimas de escudo en dat is een vierde van 1 
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a’ zegel van 1 escudo gebruikt om het goede belastingtarief bij 

oals gezegd heeft dit artikel slechts tot doel om een aantal voorbeelden 
te tonen; u kunt dit artikel zien als een inleiding tot het artikel dat u in de 
olgende IBERIA vindt over dit onderwerp. 

 

Waarmee dus maar weer is aangetoond dat een promotiestand zijn 

escudo. Dus werd hier bij gebrek aan iets beters een vierde gedeelte van 
de ‘Polici
elkaar te krijgen. Zulke ‘quadrisects’ zijn erg zeldzaam en ik ken maar 
minder dan 5 voorbeelden, allen gerelateerd aan Cuba in de Spaanse 
periode. 
Z

v
 

      Hans Vinkenborg
 
 

K.S.P. op de Filateliebeurs in Loosdrecht 
 

Foto: Maurice Edelsztejn 
 
In het afgelopen laatste weekend van januari was er weer een 
vertegenwoordiging van KSP leden op de Filateliebeurs in Loosdrecht. 
Onze tafel zag er, vergeleken met de tafels om ons heen, zeer kleurrijk 
en feestelijk uit en had een prachtige uitstraling. Menige voorbijganger 
vroeg en kreeg informatie over KSP en een folder of een IBERIA en wij 
hebben ook weer nieuwe leden kunnen werven onder de bezoekers. 
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 de 
ndere dagen werd de tafel bemand door o.a. Wietze Hoogeveen, Nico 
eek, Jan de Lange,  en Peter de Leeuw. Allen: dank voor de inzet ! 

E 2: vals of echt ? 

e van den Berg, één van onze meest trouwe be-
a

afbeelding laat zien. 

k dat dit 
e heel dure NE 2 is. 

itgave over de Echt-

vruchten kan afwerpen. Op de foto, die de eerste dag werd genomen,  
ziet u onze penningmeester Hans Vinkenborg achter de tafel. Op
a
B
 
 
 

Edifil nr 75 of N
 
door: Hans Vinkenborg 
 
Op de afgelopen bijeenkomst van KSP kreeg ik een interessante vraag 
voorgelegd door Edz

arvan ik hieronder een 

De vraag is in feite: is 
dit een ongetande NE 
2 zegel of niet ?  Want 
de zegels Edifil nr 75 
en NE 2 zijn identiek, 
alleen is de NE 2 nooit 
officieel uitgegeven en 
ongetand en voor een 
heel hoog bedrag in de 
catalogus genoteerd 
terwijl de Ed.nr. 75 de 
gewone getande zegel 
is met een lage prijs. 
Zoals u kunt zien is de 
zegel op deze afbeel-
ding ongetand dus lijkt 
het aannemelij

zoekers. Het gaat om de zegel op briefstukje w

d
Of toch niet ?  
 

De eerste vraag die opkomt is natuurlijk: als deze zegel nooit (officieel) is 
uitgegeven, hoe kan hij dan op een brief zijn gebruikt ? Het postale ge-
bruik staat wel vast want de stempel loopt door naar het briefpapier en 
deze ziet er verder goed uit. Is de zegel dan vals ? Detailonderzoek wijst 
uit dat deze zegel helemaal voldoet aan alle echtheidskenmerken die 
voor deze zegel beschreven staan in onze KSP u
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an dat, want op de 
olgende bijeenkomst (mei) neem ik hem weer mee om terug te geven 
an Edze. Als u ook eens zo’n geval bij de hand heeft of een ander leuk 
n leerzaam voorbeeld dan hoor ik dat graag van u ! 

 

heidskenmerken van de postzegels van Spanje. Dus de zegel is echt en 
ongetand. Maar wat is dan nu het nummer, NE 2 ? 
 
Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. De zegel is echt, maar het is toch 
de goedkope getande zegel met het nummer Edifil nr. 75. De grapjas die 
dit heeft geproduceerd heeft van de (echte, Ed.nr 75) zegel voorzichtig 
de tandjes afgeknipt en de zegel op een brief geplakt en voor frankering 
gebruikt. Mag dat ? Ja, waarom niet, u kunt het zelf thuis ook een keer 
doen, stuur uzelf eens een kaartje met een kort geknipte zegel en u zult 
zien dat de brief aankomt. Maar doe het dan wel beter dan de grapjas 
van deze zegel. Er zijn 2 redenen om achterdochtig te worden bij het 
zien van zo’n ongetande zegel: (1) de randen zijn wel erg smal en daar-
door wordt de zegel ‘verdacht’, en (2) als je de tandjes eraf knipt, doe het 
dan goed en laat er niet een paar zitten. Want dat laatste gaf de absolute 
zekerheid: linksboven zijn nog 3 a 4 restanten van de perforatie zicht-
baar als je de zegel goed van dichtbij bekijkt. En dan val je door de 
mand. Toch leuk geprobeerd door deze Spaanse grapjas, maar net niet 
goed genoeg om ons erin te laten tuinen. De nog net zichtbare restanten 
van gaatjes die niet verdwenen zijn zitten linksboven onder het stempel 
en net erboven. Als u ooit zoiets tegenkomt en nog restanten van gaatjes 
meent te zien, dan is dit wat u moet doen: pak een echte (getande) zegel 
en leg die zo bovenop de ‘ongetande’ zegel dat de nog zichtbare restant 
gaatjes van de verdachte zegel precies tussen de tandjes van de boven-
ste getande zegel zichtbaar zijn. Dan weet u dus dat de nog zichtbare 
restanten van de gaten precies op de goede plek zitten en geen toe-
vallige beschadigingen zijn. Ik heb geprobeerd om een verdere vergro-
ting van de linkerbovenhoek te maken maar dat bleek niet erg scherp te 
zijn. Maar als u de zegel in het echt wilt zien dan k
v
a
e

 
 

DIVERSE BERICHTEN  
 
GRATIS PERFINS CATALOGUS SPANJE 
Al jaren geleden is een catalogus van Spaanse perfins uitgegeven onder 
de naam “Catálogo de perforaciones clásicas y modernas en los sellos 
de Correos de España”. Deze is geschreven door Florentino Pérez 
Rodriguez. Daarna is naar mijn weten nooit een recentere catalogus van 
perfins uitgegeven. Maar een aantal enthousiastelingen hebben deze 
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ins. Leuk 

catalogus nu op het internet geplaatst en aangevuld met een groot 
aantal later ontdekte lettercombinaties met als resultaat het meest 
complete overzicht dat ooit bestaan heeft van de Spaanse perf
als u er nog één weet te vinden die er nog niet bij staat of als u een 
lettercombinatie wilt ontcijferen ! Deze catalogus staat op het adres 
http://www.seriesbasicas.afinet.eu/perforados/perforados.htm   
U toetst eenvoudig op de beginletter van uw perfin en ziet dan alle 
bekende combinaties. In de voorlooppagina wordt een korte uitleg 
gegeven van de gebruikte code (o.a. het aantal gaatjes gebruikt per 

tter) en iets over de geschiedenis van de perfins (die al in 1868 werden 
gebruik. Veel plezier 

aat en voor zover nodig wordt Adobe Acrobat 7.0 er 

 we Frits van 
eekum en Henk Veen bedanken en wij hopen dat veel leden tot 

teunt 

e prijs hoeft u het niet te laten ! Wie weet 
 uw zegel vals en blijkt het een ‘originele’ Fournier of Sperati vervalsing 

egel toch echt! Informatie: Frits van 

 adres bij ons nog niet op 

le
geïntroduceerd in Engeland) en de reden van het 
met dit geweldige initiatief ! 
 
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 form
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 niet-leden 
voor € 20,-. Hans Vinkenborg heeft bij iedere bijeenkomst de voorraad bij 
zich maar u kunt ook bellen/mailen, ook voor alle andere publicaties. 
Voor het totstandkomen van deze CD- Rom uitgave moeten
B
aankoop overgaan, want niet alleen wordt u er wijzer van, maar u s
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 nr. 73. Maak hier gebruik van als u twijfelt aan de 
echtheid van uw zegel ! Voor d
is
te zijn. Of misschien is die dure z
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. Maar als u uw e.mail adres 
onlangs gewijzigd heeft of als u denkt dat uw
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e ledenlijst staat, dan verzoeken wij u om Henk even een berichtje te 
l

d
sturen op ksp-iberia@planet.n  zodat u voor extra tussentijdse berichten 
ook bereikbaar bent. Bedankt voor uw hulp !  
 
De KSP website 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. Hij 
zorgt er ook iedere keer voor dat u de veilinglijst ruim voordat u een 

apieren lijst krijgt op de website kunt vinden. Wanneer heeft u voor het 
atst onze website bezocht ? Zet hem bij uw favorieten en mail ons uw 

idt tot een grotere variatie van 
nderwerpen en dat komt de inhoud ten goede! En bovendien ontvangt 

ere pagina die gevuld is met 

achterflap van deze IBERIA staat een overzicht 
an de beschikbare uitgaven. Alle boeken zijn ook per post leverbaar, 
us als u niet op de bijeenkomst kunt komen kunt u contact opnemen 

ndavignetten die veelal pas 
emaakt zijn jaren nadat de BO al was afgelopen, blijkbaar dus alleen 

listen geld uit de zak te kloppen. Je kunt deze dus 

p
la
op- en aanmerkingen. 
 
 
ARTIKELEN GEZOCHT 
Wij willen u graag oproepen om ook eens een bijdrage in te sturen voor 
publicatie in IBERIA. Heeft u iets te melden, iets meegemaakt of wilt u 
uw gedachten met ons delen over een onderwerp gerelateerd aan de 
Spaanse of Portugese filatelie, zet het dan op papier en stuur het naar 
Hans Vinkenborg of Frits van Beekum die voor publicatie zullen 
zorgdragen. Iedere bijdrage is welkom en desnoods helpen wij u om de 
boel netjes opgemaakt te krijgen. Het le
o
KSP subsidie van de KNBF voor ied
artikelen, dus u helpt ook de vereniging. 
 
De andere 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 
v
d
met Hans Vinkenborg. 
 
 
Presentatie door Nico Beek 
In de komende bijeenkomst zal Nico Beek een aantal blokjes en velletje 
laten zien m.b.t. de Burgeroorlog die niet in de speciaalcatalogi 
voorkomen. Het gaat hier over propaga
g
met het doel om filate
ook vervalsingen noemen, komt dat zien ! 
 

http://www.ksp-iberia.nl/
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