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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 19 september 2009 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.  
 
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  
4.    Rondvraag;   
5.    Lezing * 
6.    Sluiting. 
 
*      Frits van Beekum laat iets uit zijn verzameling Portugal zien. 
 
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.  
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 28 november 2009 te Utrecht (Portugese 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.  
 
 

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.  
 
 
6 tot 12 oktober 2009 
In Irún, Guipúzcoa, Spanje wordt de jaarlijkse Exposición Filatélica Na-
cional EXFILNA ’09 gehouden, de grootste tentoonstelling in Spanje in 
2009. Lokatie is het ‘Recinto ferial de la Costa Vasca’ en het centrale 
thema is de 350ste verjaardag van De Vrede van de Pyreneeën tussen 
Frankrijk en Spanje. Er wordt ook een speciale postzegel voor uitge-
geven die daar met tentoonstellingsstempel te koop is.   
 
 
 
 

mailto:j.a.vinkenborg@freeler.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.ctt.pt/
http://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 !! 
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 !! 
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In de vorige Iberia toonde ik u een zegel van 
een rode berg met hulstbladeren van 1 peseta 
uit 1961; deze zegel is mij volledig onbekend 
en er heeft ook niemand op gereageerd, dus 
ik neem aan dat u het ook niet weet. Het blijft 
dus een onbekende Spaanse zegel. 
 
Verder liet ik u een TNT postzegel zien met 
een toeristische voorstelling die in Spanje 
wordt verkocht aan toeristen om hun ansicht-
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esalbum ! Als u ook van zulke 

 
en heel andere zegel is deze met een blauw-

dus de vraag wat er op 3

at je van gewone zegels 

kaarten naar het buitenland mee te frankeren. Daarop ontving ik van 
Rinus Hagenaars een afbeelding van een soortgelijke zegel voor 
internationale frankering van TNT post vanuit Spanje die ook gestanst en 
zelfklevend is met golftanding. Er is dus blijkbaar een serie ! 
Ook Rinus vond zijn zegel in een dubbeltj
zegels heeft, stuur ze me dan svp toe (of een goede kopie) dan kan ik ze 
hier plaatsen! 
 

E
wit-rode vlag die ik ook helemaal niet kan 
plaatsen. Hij is blijkbaar op 3 juli 1955 
uitgegeven ter gelegenheid van de viering van 
iets dat een jaar eerder plaatsvond. De vlag 
met de ‘sleutel’ in het midden komt mij niet 
bekend voor. Uit de verdere opschriften leidt ik 
af dat er een sociaal ‘iets’ wordt herdacht, 
want er staat ‘Verdad, Justicia, Trabajo’ en dat 
betekent ‘Waarheid, Rechtvaardigheid, Werk’ 
terwijl er boven de zegel de tekst staat ‘Patria, 
Dios, Libertad’ dat de officiële Spaanse tekst is 
voor ‘Vaderland, God, Vrijheid’. Maar dan blijft 
 juli 1954 heeft plaatsgevonden. Weet u het? 

Laat het me svp weten. Ik heb deze zegel zowel getand als ongetand en 
staan geen verdere aanwijzingen van de herkomst op. 
 
D
ook zeldzame ‘tete-bêche’ 
paren kunt tegenkomen ziet 
u op deze afbeelding. Maar 
als je goed kijkt kun je 
helaas zien dat deze zeld-
zame combinatie slechts het 
resultaat is van twee zegels 
waarvan er één kopstaand is 
geplakt. Kunt u dus ook 
maken ! Maar wel leuk en 
zeker de moeite van het 
bewaren waard.  
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De krantenzegel uit 1876 
 

In het boek “História do Selo postal 

noodzaak van deze zegel 

chtte van deze zegel was het 

o

was olijfgroen. Later veranderde dat in licht groenig 

Met deze machines kon men eindelijk de zegel 

orcelana” papier in gebruik kwam De kleur veranderde 

 19 millioen zegels gedrukt in de kleur bistre. De 

 

Português” (Geschiedenis van de 
Portugese postzegel) beschrijft 
Oliveira Marques de geschiedenis 
en het ontstaan van de 
krantenzegel Jornaes 1876 (CE 
48). 
De 
ontstond door een tariefverlaging, 
begin 1876, voor de verzending van 
kranten van 5 réis naar 2½ réis. 
Gezien het grote verbruik dat men 
verwa
nodig om ze op een andere manier 
te maken dan de tot nu toe 
gebruikte reliëf zegels die immers 
zen werd voor de vervaardiging in 

boekdruk in vellen van 28 stuks. Het ontwerp van de zegel werd in staal 
gegraveerd en met behulp van de galvanoplastica methode werden 
hiervan 28 clichés gemaakt om de vellen te drukken. 
In het begin werd de zegel gedrukt op “liso” papier met tandingen 12½ 
en 13½. De kleur 

per stuk vervaardigd werden. Gek

bistre en in 1884 of 85 in bistregroen. Op dit papier werden bijna 100 
millioen zegels gedrukt. 
In 1886 werden er nieuwe boekdrukmachines gekocht en ook een 
nieuwe tandingmachine. 
gaan drukken in vellen van 150 stuks en werd uitsluitend nog de tanding 
11½ gebruikt.  
Er werden nog ruim 4,5 millioen zegels op “liso” papier gedrukt voordat 
in 1887 het “p
stapje voor stapje, door drukinkt leveringen die niet altijd exact het zelfde 
waren, in geel, geelbruin en bistre. Met dit papier werden bijna 114 
millioen zegels gedrukt. 
In juni 1894 werd voor de eerste keer “pontinhado” papier geleverd. Op 
dit papier werden slechts
laatste oplage werd gedrukt in mei 1895. 
Het tarief van 2½ réis voor de verzending van kranten (tot 50 gram) is tot 
1918 ongewijzigd gebleven. 



 6

 ik tot mijn verbazing 2 zegels tegen die 
uidelijk de kenmerken hadden van “pontinhado” maar afgestempeld 

“pontinhado” kenmerkende ruitjes 

gewoon “liso” is, 

e
zeefdoek is gezogen, zal er een afdruk
dit van invloed is op de oppervlakte v

 
       Henk Veen 

Bij het uitzoeken en onderzoeken van de krantenzegels die ik in mijn 
stockboek had zitten, kwam
d
waren in 1887 en 1888. Tot dat tijdstip werd echter uitsluitend gedrukt op 
“liso” en “porcelana” papier.  
De zegel gebruikt in 1887 heeft tanding 13½, die in 1888 tanding 11½. 

Bij doorzicht is duidelijk het voor 

patroon te zien. 
Het sterkt mij in mijn overtuiging 
dat het zogenaamde “pontinhado” 
papier eigenlijk 
waarbij de afdruk van het 
zeefdoek van de papiermachine, 
waarop het papier gemaakt is, 
gewoon wat duidelijker 
zichtbaarder is dan normaal. 
Wanneer men zegels die op deze 
papiersoorten zijn gedrukt met 
strijklicht aan de achterzijde 
bekijkt, dan zal men altijd de 
afdruk van het zeefdoek 
terugvinden. Al naar gelang er, bij 
rker aan de onderzijde van het 

 in het papier ontstaan. Aangezien 
an het papier zal de papiermaker 

door middel van persen, wrijven en wrikken proberen het papier glad te 
maken, wat weer de verklaring is voor “esmalte” en “acetinado” papier. 
Ik heb de gevonden zegels dan ook ingedeeld bij de “liso” zegels met de 
aanduiding dat de zeefafdruk met doorzicht duidelijk te zien is. 
 

de ontwatering van de papierbrij, st
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 haar koloniën en de redenen waar-
m zegels werden gehalveerd of in vieren werden gedeeld om vervol-

gens dienst te doen voor frankering 
lie
ve
was waardoor een duurdere werd gehalveerd. Dit was formeel toege-
taan in de meeste landen. In dit artikel wil ik het hebben over dergelijke 

e Spaanse kolonie Puerto Rico.  

TRODUCTIE 

 Havana nam men ongebruikte zegels met een hoge 
aarde en voorzag die van een lokale opdruk ‘Y ¼’ waarna ze die zegels 

arief verkochten. Maar in Puerto Rico was er nooit een 

Gehalveerde postzegels gebruikt op brief 
in Puerto Rico 

 
door: Hans J.A. Vinkenborg 
 
In de vorige IBERIA heb ik u in een inleiding al iets gemeld over gefrag-
menteerde postzegels van Spanje en
o

of voor betaling van
t u diverse afbeeldingen van het gebruik zien en de reden van de hal-
ring was meestal simpelweg dat de nodige postzegel niet verkrijgbaar 

 belastingen. Ik 

s
gefragmenteerde zegels in d
 
In de afgelopen 70 jaar is het gebruik van fragmenten van postzegels op 
brief of document in de Spaanse periode van Puerto Rico een aantal 
malen gemeld in de literatuur en tijdschriften. In deze presentatie wil ik 
de bevindingen tot nu toe samenvatten en betere scans van de brieven 
tonen dan die welke tot dusverre werden gebruikt in de publicaties en 
tevens een aantal nieuwe vondsten tonen die de laatste jaren zijn ge-
daan. Aan het eind van dit artikel toon ik van alle brieven die ik beschrijf 
een afbeelding.   
 
IN
Gehalveerde postzegels op brieven waren altijd vrij vaak voorkomend in 
Cuba en in veel andere landen inclusief Spanje, maar erg zeldzaam in 
Puerto Rico. Dit was eenvoudig te verklaren uit het feit dat er doorgaans 
voldoende voorraden postzegels aanwezig waren op de postkantoren in 
Puerto Rico met een nominale waarde gelijk aan of kleiner dan het be-
drag dat nodig was om het vereiste tarief te betalen. Toen in Cuba in 
1860 een erg laag tarief werd ingevoerd voor lokale post binnen de 
stadsgrenzen van
w
voor dit lagere t
noodzaak voor zo’n opdruk en ook niet om zegels te halveren.     
 
Onder de publicaties van F. Billig, R.B. Preston en M.H. Sanborn, J.I. 
Garcia-Lomas en anderen waren er ook twee publicaties van wijlen dr. 
Cesar W. Rivera-Carrasquillo over gebisecteerde zegels gebruikt in 
Puerto Rico. Deze laatste twee werden gepubliceerd in het blad van de 
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llemaal 
ehoren tot mijn verzameling van de filatelie van Puerto Rico. 

halveerde 
egel op brief in zowel Cuba als Puerto Rico waarbij aan die van Puerto 

e van $ 25 werd gegeven en aan die van Cuba $ 3,50. Er 
oek niet vermeld of er ooit één brief gezien was met gebruik 

eerde 
Spaanse catalogi, onder het hoofdje ‘Spaanse Antillen’ worden ze 

 gaat veronderstellen dat gebisecteerde zegels 

t boek kan ik vermeld hebben dat het gebruik van 

De
en

Sociedad Filatelico de Puerto Rico (SFPR) van december 1982 en 
september 1995. In mijn presentatie zal ik de zelfde volgorde aanhouden 
dan die welke dr. Rivera-Carrasquillo aanhielt. Mijn belangstelling voor 
het gebruik van gehalveerde zegels van Puerto Rico leidde in de afgelo-
pen jaren tot de aankoop van verschillende exemplaren die nu a
b
 
LITERATUUR 
Fritz Billig 
In Billig’s Philatelic Handbook, volume VI, uitgegeven in 1946, vond ik de 
eerste verwijzing naar het bestaan van gebisecteerde postzegels ge-
bruikt in Puerto Rico. In een lang en goed geïllustreerd artikel van 47 
bladzijden over de Puertorikaanse filatelie werden daarnaast ook vele 
vervalsingen getoond die toen al bekend waren. Deze publikatie lijkt nog 
het meest op een catalogus en op pagina 133 wordt vermeld dat het ge-
bruik van de 10 centimos zegel van 1869 bekend was als ge
z
Rico een waard
wordt in dit b
in Puerto Rico en er wordt geen verdere informatie over gegeven. 
 
Preston en Sanborn. 
Preston’s eerste artikel waarin hij melding maakt van een brief met een 
gehalveerde zegel was opgenomen in zijn boek “The Postal History of 
Puerto Rico” dat in oktober 1950 uitkwam bij de American Philatelic So-
ciety. Hij schreef o.a.: 

“Uit informatie die in de verschillende postzegel catalogi vermeld is 
zou men kunnen aannemen dat gebisecteerde zegels gebruikt zijn in 
Puerto Rico, omdat dit gebruik gemeld wordt onder het brede kopje 
‘uitgaven voor Cuba en Puerto Rico’. Zelfs in de gespecialis

gemeld, waardoor je
veel gebruikt werden op beide eilanden. Dit is echter in het geheel niet 
het geval. In werkelijkheid werden gebisecteerde zegels vaak gebruikt 
in Cuba, maar in Puerto Rico zijn het extreme zeldzaamheden. In 
andere delen van di
gebisecteerde zegels op brief in Puerto Rico onbekend is. Maar als 
gevolg van nieuwe informatie die mij onlangs bekend is geworden 
moet ik die bewering intrekken (deze tekst is geschreven nadat de rest 
van dit boek al naar de drukkerij was gestuurd)”. 
 toonaangevende catalogus van die dagen met betrekking tot Cuba 
 Puerto Rico was gepubliceerd door Manuel Galvez uit Madrid. Ik 
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tw
ind
de
of
hie
we
pe
na egin van 1940, zoals 

staat !  
Hi

Hi ek geen verwijzing naar het boek van Fritz 

hij volledigheidshalve nog dat er weliswaar in Puerto 
Ri
wa
uit
vo
wa hij een brief kent die gefrankeerd is 

5 

ijfel er niet aan dat hij naar deze catalogus verwijst want deze vermeld 
erdaad het gebruik van veel gebisecteerde zegels, beginnende met 
 emissie van 1864, echter zonder aan te geven of dat gebruik in Cuba 

 Puerto Rico plaatsvond. Preston gaat dan verder en toont de brief (die 
rbij als afbeelding 1 getoond wordt) die onder zijn aandacht gebracht 
rd door J.M. Bartels uit Boston, USA, een bekende handelaar en ex-
rt uit die tijd. Deze brief was hem ter keuring gegeven door de eige-
ar (J.C. Jűhring) aan het eind van 1939 of het b

hierna nog zal blijken. Deze brief had een gehalveerde zegel van 10 
centimos uit de emissie van 1869 van de Spaanse Antillen. Op dat 
moment was dit de eerste en enige brief die bekend was met een in 
Puerto Rico gebruikte gehalveerde zegel en beide mannen vroegen zich 
vertwijfeld af wat de achtergrond hiervan was. Preston schrijft: 

“Onze inspectie van de brief laat er geen twijfel over bestaan dat deze 
echt is, de ovale typische stempel uit Puerto Rico die over de gehal-
veerde zegel is geplaatst is gestempeld met dezelfde inkt als het 
Arecibo datumstempel van 10 januari 1869. De brief, het papier, de 
opschriften en het adres zijn correct en het stempel op de achterzijde 
heeft de juiste vorm. We kunnen er zondermeer van uitgaan dat deze 
brief geen vervalsing is”. 

Preston gaat dan door met de opmerking dat het mysterie van het ge-
bruik van een gehalveerde zegel van 10 centimos als zegel van 5 centi-
mos zit in het feit dat er helemaal geen tarief van 5 centimos be

j voegt nog toe:  
“Om de puzzel nog moeilijker te maken, het betreft hier een officiële 
brief afkomstig van Arecibo en geadresseerd aan San Juan. In die 
periode was het gebruikelijk dat officiële post verstuurd werd zonder 
postzegels, dus waarom was er dan (nota bene) een gehalveerde 
postzegel gebruikt in dit geval ?”   
j maakt verder in zijn bo

Billig waarin 4 jaar eerder het gebruik van een gehalveerde zegel van 10 
centimos uit 1869 op brief in Puerto Rico voor het eerst werd gemeld.   
 
Tenslotte vermeld 

co geen 5 centimos (postaal of fiscaal) tarief bestond (want het laagste 
s 10 centimos op dit eiland), maar dat er wel zegels van 5 centimos 
 de emissie van 1868 in Puerto Rico gebruikt zijn, maar altijd in meer-
ud ter vervanging van b.v. 10 centimos postzegels als die even op 
ren. Zo meldt hij bijvoorbeeld dat 

met twee 5 centimos zegels uit de emissie van 1868 en die is afgestem-
peld in Ponce op 9 november 1868 ter betaling van het 10 centimos 
tarief binnen het eiland. Ook op fiscale stukken is het gebruik van deze 
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entimos zegels bekend, maar ook altijd in meervoud. Klaarblijkelijk 

 en herhaalt de on-
eantwoord gebleven vragen die Preston heeft opgeworpen in zijn boek 

 die u hier in afbeelding 1 ziet werd weer 

n naar de toegestane tarieven voor frankering van officiële 

ldt waarin bepaald werd dat gratis 

c
heeft de drukkerij in Madrid deze zegels gestuurd ter vervanging van de 
10 centimos zegels op het moment dat deze even niet op voorraad of 
leverbaar waren. Meer informatie over dit gebruik van de 5 centimos 
zegels uit 1868 in Puerto Rico kunt u vinden in de Puripex uitgave van 
de SFPR van 2008 in een artikel van dr. H. Cestero. 
 
Jose Ignacio Garcia-Lomas. 
Het volgende belangrijke boek dat gepubliceerd werd over de Puerto-
rikaanse filatelie verscheen in 1975 en kwam van J.I. Garcia-Lomas. Zijn 
boek: “Reseña – Inventario de Marcas, Sellos, Pruebas y Enteros Pos-
tales de Puerto Rico (como Dependencia Postal Española)” refereert op 
verschillende plaatsen aan het gebruik van gehalveerde zegels in Puerto 
Rico en bevat een Annex I van vier bladzijden over ‘gefragmenteerde’ 
zegels gebruikt in Puerto Rico. Hij verwijst naar de melding in het boek 
van Fritz Billig en het boek van Preston en Sanburn
b
en zijn conclusie. Ook de brief
afgebeeld.  
Dan vermeld hij dat Preston’s verzameling, die in 1970 in Madrid is ge-
veild, nog een brief bevatte met een gebisecteerde zegel van Puerto 
Rico, die hier als afbeelding 3 getoond wordt. Deze is geïnspecteerd 
door Garia-Lomas die geen twijfel had over de authenticiteit van de brief 
gebaseerd op soortgelijk referentiemateriaal dat hij in zijn bezit had. 
Deze brief toonde een gehalveerde zegel van 20 centimos uit de emissie 
van 1868 die afgestempeld was op 13 april 1868 en ging van San Juan 
naar Vega Baja. Ook deze brief was gebruikt voor officieel verkeer door 
een rechtbank en dit feit leidde Garcia-Lomas ertoe om verder onder-
zoek te doe
stukken door rechtbanken en officiële instellingen in Puerto Rico. In dat 
onderzoek vond hij het Koninklijk Besluit van 24 september 1859, wat de 
sleutel tot de oplossing leek te zijn. 
     
In dit Koninklijk Besluit werden de voorwaarden opgesomd die vervuld 
moesten worden om officiële stukken te versturen tegen een geredu-
ceerd posttarief, als volgt samengevat: 
• het volledige tarief moet voldaan worden als de documenten door de 

rechtbank verzonden worden op verzoek van de rijke partij (‘parte 
pudiente o rica’); 

• ‘geen frankering’ was toegestaan als die documenten verzonden wor-
den op verzoek van de arme partij (parte pobre) en als het Koninklijk 
Besluit van 18 februari 1855 ge
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rankering van toepassing is als de rechter of de officier van justitie 

esluit voldoet, ten blijke waarvan 

vallen ook nog met de ‘A’ van Abono; 

Uit
wa
toe
tar
po
 

va
sch
de ar de burgemeester van een 

oretisch betekent dit dat ook postzegels van 
e Spaanse Antillen uit emissies van 1864 en daarvoor die laat zijn 

meldt 

dt getoond 
 afbeelding 9. 

f
bekrachtigen dat het officiële stukken zijn en de klerk van de recht-
bank op de brief een aantekening plaatst waaruit blijkt dat de brief aan 
de voorwaarden van het Koninklijk B
hij in de linkerbovenhoek dient te vermelden ‘Visto Bueno’ (afgekort 
als V°B° wat zoveel betekent als ‘ik heb het gezien en het is akkoord’) 
en in sommige ge

• als de stukken worden verzonden op verzoek van beide partijen (rijk 
en arm) dan is slechts het halve frankeertarief verschuldigd namens 
de rijke partij; ook hier moet meestal de bekrachtiging ‘Visto Bueno’ 
plaatsvinden ten bewijze van verificatie. 
 dit laatste punt blijkt dus duidelijk dat er gevallen kunnen bestaan 
ar slechts ‘de helft van het laagste posttarief’ in Puerto Rico op van 
passing kan zijn. En omdat geen postzegels ter grootte van dit halve 
ief aanwezig waren werd dus gebruik gemaakt van een gehalveerde 
stzegel in die gevallen.  

Garcia-Lomas meldt verder nog dat hij op de hoogte is van een circulaire 
n de Posterijen van 22 juni 1860 waarin staat dat geen frankering ver-
uldigd is voor officiële brieven en brieven m.b.t. arme partijen als 

ze door de rechtbank gestuurd werden na
gemeente (als hoofd van de politie) als die brieven werden voorzien van 
de Visto Bueno en Abono opschriften die hierboven zijn genoemd. 
Al met al veronderstelt Garcia-Lomas dat gebisecteerde zegels op juri-
dische post in Puerto Rico in gebruik zijn geweest van omstreeks 1864 
tot het eind van 1869. The
d
gebruikt kunnen voorkomen als gebisecteerde zegel op brief. Zoals ik 
hierna nog zal aantonen zijn er echter inmiddels wel enkele brieven uit 
1870 gevonden waardoor deze tijdslimitering iets moet worden opgerekt; 
deze brieven worden hierna getoond in afbeeldingen 5 en 6.  
 
In tegenstelling tot wat bekend is van vele andere gebieden 
Garcia-Lomas nog dat hij niet op de hoogte is van het bestaan van enige 
brief uit Puerto Rico met een gehalveerde zegel die commercieel of pri-
vaat is gebruikt. Dit was in Cuba bijvoorbeeld weer wel gebruikelijk. Hij 
verklaart dit uit het feit dat doorgaans in Puerto Rico ook voorraden met 
een lagere nominale waarde verkrijgbaar waren op het postkantoor 
waardoor tarieven ook voldaan konden worden door veelvouden van 
zegels met lage waarde te gebruiken. Echter zoals ik hierna zal tonen is 
er inmiddels één zo’n commerciële brief bekend en deze wor
in



 
OPMERKINGEN BIJ DE BRIEVEN VAN AFBEELDINGEN 1 T/M 8  
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de emissie van 1869 (Edifil Ant.nr. 16) 
 + De Oficio Doy Fe (de vereiste bekrachtiging) 

ij de brief naar hem terugstuurt 

 
Af

dr. opie en zijn commentaar kan 

 
Afbeelding 1 
Dit was de eerste brief die gevonden werd met een gehalveerde post-
zegel van de Spaanse Antillen gebruikt in Puerto Rico en die afgebeeld 
is en beschreven werd in de boeken van zowel Preston/Sanborn als 
Garcia-Lomas, zoals hierboven gemeld: 
• brief van de rechtbank van Arecibo naar Puerto Rico (= San Juan) 

gedateerd 10 januari 1869 met een aankomststempel op de achter-
zijde van ‘Puerto Rico’ op 11 januari 1869 

• diagonaal gehalveerde 10 centimos zegel van de Spaanse Antillen uit 

• Visto Bueno
• ex collectie van J.C. Jűhring en Gaspar Roca, nu in mijn verzameling 

sinds 2006 
• de authenticiteit is ‘gegarandeerd’ door Preston in zijn brief aan Jűh-

ring gedateerd 1 juli 1940 waarmee h
met zijn dank voor inzage; deze brief van Preston is ook in mijn bezit. 

beelding 2 (volgende pagina) 
Van deze brief is alleen een slechte kopie beschikbaar uit het artikel van 

 Cesar Rivera-Carrasquillo; van deze k
hetvolgende worden geconcludeerd: 
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• brief van de rechtbank van 
Arecibo naar Puerto Rico 

 diagonaal gehalveerde 10 

+ De Oficio 

• 

 
Afb

 
Deze brief werd o.a. getoond en beschreven in de Annex I van het boek 
van Garcia-Lomas: 

(= San Juan) gedateerd 22 
juli 1869 zonder duidelijke 
aankomststempel 

•
centimos zegel van de 
Spaanse Antillen uit de 
emissie 1869 (Edifil Ant.nr. 
16) 

• Visto Bueno 
Doy Fe 
aantekening ‘ex collection 
Worthington’ en ‘J.M. 
Bartels’ met potlood op 
achterzijde, de huidige 
eigenaar van deze brief is 
mij niet bekend. 

eelding 3 



 14

 rechtbank van San Juan naar Vega Baja gedateerd 18 

•

•

•

 

 

• de van een brief van de rechtbank van San German naar 

 diagonaal gehalveerde 2 real zegel van de Spaanse Antillen van de 
emissie van 1864 (Edifil Ant.nr. 12) 

• ‘RS’ opschrift (Real Servicio) + no hay sellos (maar geen Visto Bueno 
aantekening) 

• APS certificaat van echtheid gedateerd 14 mei 1981 en een Graus 
certificaat dat vermeld ‘autentico’ en ‘original de la epoca’ gedateerd 
27 juni 1994. 

 
Afbeelding 5 
Deze brief is niet beschreven in de literatuur en in mijn bezit sinds 2008. 

• brief van de
april 1868 zonder aankomststempel maar gestempeld met het tarief-
stempel ½ in het blauw op de achterzijde 

 diagonaal gehalveerde zegel van 20 centimos van de Spaanse 
Antillen van de emissie van 1868 (Edifil Ant.nr. 14) 

 Visto Bueno + De Oficio + blauwe ‘A’ stempel van Abono van San 
Juan  

 ex collecties van R.B. Preston en Scott Gallagher, nu in mijn verza-
meling sinds 1999. 

Afbeelding 4 

Deze brief is niet in de literatuur beschreven en in mijn bezit sinds 2008. 
voorzij
Mayagüez gedateerd 4 juni 1867 met een aankomststempel op de 
voorzijde van 5 juni 1867 

•
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• 

Puerto Rico 
 

gedateerd 
18 mei 1870 met een aankomststempel op de achterzijde gedateerd 
20 mei 1870 

• vertikaal gehalveerde 10 centimos zegel van de Spaanse Antillen van 
de emissie van 1870 (Edifil Ant.nr. 19) 

• ‘SN’ (Servicio Nacional) opschrift (maar geen Visto Bueno opschrift) 
• op de achterzijde staat vermeld: “El Administrador de la Aduana de 

esta Villa ha entregado este pliego en la de Correos de mi cargo hoy 
dia 18 de Mayo a las dos de la tarde” met zijn handtekening (waaruit 
blijkt dat deze brief afkomstig is van de administratie van de Douane) 

 

enveloppe 
gevouwen 
van het 
papier van 
een 
verzekering
spolis van 
Ponce naar 

(= San
Juan) 
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s Pagan 7/95 

raus 

elichting is he
olgende op te 

an 

 

de 

•

• 

• aantekening in potlood J.P. Brown (?), OK-Bartels + Lui
+ SG (?) 

• APS certificaat van echtheid gedateerd 30 juni 1994 en G
certificaat meldende ‘autentico’ en ‘original de la epoca’ gedateerd 30 
april 1999. 

 
Afbeelding 6 
 
Van deze brief is 
alleen een 
slechte kopie 
beschikbaar uit 
het artikel van dr. 
Cesar Rivera-
Carrasquillo dat 
de voor- en 
achterzijde toont. 
Hieruit en uit zijn 
to t 
v
maken: 
• brief van de 

rechtbank van 
Mayagüez 
naar Puerto 
Rico (= S
Juan) 
gedateerd 16 
maart 1870
met een 
aankomststem
pel op 
achterzijde 
gedateerd 18 
maart 1870 

 diagonaal 
gehalveerde 
zegel van 10 
centimos van 
de Spaanse 
Antillen van de emissie van 1870 (Edifil Ant.nr 19) 
‘SN’ (Servicio Nacional) opschrift (maar geen Visto Bueno opschrift) 
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 a las uno de la tarde del dia de hoy. Mayagüez 16 de 

• werd getoond op de wereldtentoonstelling in Malaga in 
2006 waar ik hem gezien heb en deze was op dat moment eigendom 

edo
ding beschikbaar te stell

 
Deze brief is tot dusverre niet in de literatuur beschreven. 
• tbank van Adjuntas naar Ponce gedateerd 13 of 15 

 met een aankomststempel op de achterzijde van Ponce 
januari 1868 

• erde zegel van 20 centimos van de Spaanse Antillen 
an 1868 (Edifil Ant.nr. 14) 

• Oficio 
• nds 2006. 

• op de achterzijde staat vermeld: “Entregado en la administracion de la 
correos …
marzo de 1870” met een handtekening (helaas blijkt niet wie dit heeft 
geschreven) 
deze brief 

van F. Acev ; ondanks verzoeken aan hem om een betere afbeel-
en is dit niet gelukt. 

 
Afbeelding 7 

brief van de rech
januari 1868
van 15 of 18 
vertikaal gehalve
van de emissie v
Visto Bueno + De 
ex collectie Gaspar Roca, nu in mijn verzameling si

 
 



 18

 
Va
heb ik alleen 

le
uit
va

F

de 

ch al bij een ieder bekend was. Alleen weet ik niet waarom, want die 
en dus niet in 

 

nuari en juli 1869 (afbeel-
ordat er 
liseerde 

rijzen op internationale veilingen aanzienlijk op. 

Afbeelding 8 

n deze brief 

een slecht 
esbare kopie 
 de catalogus 
n Hugo Storer 
PR) van (S

pagina 16: 
• brief van 

rechtbank 
van Aguadilla 
naar ……(?) 
gedateerd 15 
november 
1863, de 
achterzijde is niet beschikbaar 

• diagonaal gehalveerde zegel van 1 real van de Spaanse Antillen van 
de emissie van 1864 (Edifil Ant.nr. 11) zoals aangegeven door Storer 
in zijn catalogus; dit houdt in dat de zegels van 1864 al in eind 1863 
circuleerden 

• Visto Bueno + De Oficio 
• de huidige eigenaar is mij niet bekend 
Alhoewel er geen bewijs van echtheid is beschouw ik deze brief toch als 
echt gebaseerd op Storer’s vermelding. 
 
De brieven 1 t/m 6 werden besproken in de twee artikelen van dr. Cesar 
Rivera-Carrasquillo (SFPR) van 1982 en 1995. Het feit dat hij geen mel-
ding maakte van de brief (afbeelding 8) die Hugo Storer in zijn catalogus 
heeft getoond moet welhaast bewust zijn gedaan, omdat die brief toen 
to
brief is duidelijk gestempeld in Aguadilla (Puerto Rico) 
Cuba en om die reden zou deze thuishoren in de opgave van brieven die 
in Puerto Rico hebben gecirculeerd met een gehalveerde zegel. 

Als we de bovenstaande 8 brieven in de tijd plaatsen ontstaat het vol-
gende beeld: november 1863 (afbeelding 8), juni 1867 (afbeelding 4), 

ldingen 7 en 3), jajanuari en april 1868 (afbee
dingen 1 en 2) en maart en mei 1870 (afbeeldingen 6 en 5). Do

aar zo weinig van deze brieven in omloop zijn lopen de geream
p
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E EN PARTICULIERE BRIEVEN MET GEHALVEERDE 
EGELS

angenomen dat er geen brieven bestonden met een 
rgrond waarop gehalveerde zegels zijn gebruikt in 

nt, zo’n 120 jaar na dato, is er toch één tevoor-
ze brief wordt getoond in afbeelding nummer 9. Deze 

eboden op de veiling van Heinrich Kohler in Duitsland 
erre de enige die bekend is met een niet-officieel maar 

  

COMMERCIËL
Z  VAN PUERTO RICO  
Tot nu toe werd a
commerciële achte
Puerto Rico. Maar rece
schijn gekomen. De
werd in 2008 aang
en het is tot dusv
commercieel karakter.
 
Afbeelding 9 

 
Deze brief is niet eerder in de literatuur beschreven en ik heb hem ge-
kocht in 2008. 
• commerciële brief van San Juan naar Cayey gedateerd 14 december 

1888 met een zwak gestempelde onleesbare aankomststempel op de 
achterzijde 

• twee gehele ½ mil de peso zegels (Edifil PR.nr. 55) en een diagonaal 
gehalveerde zegel van 2 mil de peso (Edifil PR.nr. 57), allen uit de 
emissie van Puerto Rico van 1882-1884 

• certificaat van Graus met vermelding ‘autentico’ en ‘original de la 
epoca’ gedateerd 30 mei 2008. 
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zaam en duur worden duiken al snel de 

rs er het beste van te maken en wordt de markt 
gelmatig bevoorraad met vervalsingen. Een aardig maar knullig voor-

erbij zien in afbeelding 10.  

chtig te zijn en er bij voorkeur niet veel voor te 

he

  

ijn dat brieven uit Puerto Rico van de Spaanse periode waarop gehal-

VERVALSINGEN 
Zodra filatelistische stukken zeld
vervalsingen op in de markt. Het lijkt vrij gemakkelijk om een brief met 
een gehalveerde zegel te vervalsen, maar zelfs als je er een mooie cor-
recte stempel overheen plaatst dan zal het voor de expert waarschijnlijk 
niet te moeilijk zijn om deze als vals te herkennen. Vooral voor ervaren 
experts die in deze materie en dit gebied thuis zijn moet het haalbaar zijn 
deze vervalsingen te ontmaskeren.  
Toch proberen vervalse
re
beeld laat ik hi
 
U ziet hier een 
gehalveerde zegel naast 
een hele zegel op een 
briefstukje, beiden 
gestempeld in Manati. 
Neemt u maar van mij 
aan dat de zegels en de 
stempels echt zijn. Alleen 
sluiten de zegels niet 
helemaal aan en de 
stempel tussen de zegels 
is daarom bijgetekend en 
de rest iets 
geretoucheerd hetgeen tot het getoonde resultaat leidt. Het ziet er wel 
mooi uit. Ik kocht dit briefstukje zo’n 10 jaar geleden bij een veiling in 
Berlijn, voor niet veel geld en ik ben er blij mee en ik heb het toegevoegd 
aan mijn referentieverzameling. Er bestaan nog veel meer van dit soort 
stukjes dus u dient voorzi
betalen of het te laten keuren bij de BKD. Dit gezegd hebbende moet ik 
mij haasten te melden dat er nog veel meer van deze stukjes met 
gehalveerde zegels in omloop zijn die wel origineel zijn en deze zijn 
terug te herleiden tot de Cubaanse filatelie (postaal of fiscaal) a.d.h.v. 

t gebruikte stempel (als het zegels van de Spaanse Antillen zijn) of 
a.d.h.v. de zegel zelf die dan dus Cubaans is. Het hieronder genoemde 
boek van Abreu-Perez kan u een eind op weg helpen bij de identificatie.    

realiseer me dat deze korte presentatie eIk n samenvatting alleen maar 
een situatieschets is naar de stand van vandaag (2009) gebaseerd op 
het materiaal dat sinds 1940 is gevonden. Een algemene conclusie kan 
z
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 gebruikt behoorlijk zeldzaam en waardevol blijken te 

o, door R.B. Preston en M.H. San-

 Reseña – Inventario de Marcas, Se
ependencia Postal Española) door J.I. 

975; 
ico door H. Storer (SFPR), Hato Rey, 

t van de ‘Sociedad Filatelica de Puerto Rico’ 
Rivera-Carrasquillo van December 1982 en 
an 1995; 
 de Cuba (1855-1898) door J.I. Abreu-Perez, 

atelist’ door Y. Kouri in het tijdschrift van de 
 of America (CPSA) van juli 1998, paginas 

en de politiek van Dom Carlos aangewakkerd 

veerde zegels zijn
zijn. Rapporteringen over nieuwe vondsten en aanvullingen of andere 
reakties worden door de schrijver met belangstelling tegemoet gezien.  
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• Catalogo especial Galvez de colonias y ex-colonias Españolas 1950-

51 door M.Galvez, Madrid, 1951;  
• llos, Pruebas y Enteros Postales 

de Puerto Rico (como D
Garcia-Lomas, Madrid, 1

• Catalogo Filatelico de Puerto R
PR, 1977; 

• Een artikel in het tijdschrif
(SFPR) door Cesar W. 
het ‘Puripex magazine’ v

• Catalogo Historico Postal
FESOFI, Madrid, 1996; 

• Artikel in ‘The Cuban Phil
Cuban Philatelic Society
139-142; 

• Artikel: ‘Uso del sello de 5 centimos de escudo de 1868 en Puerto 
Rico’ door H. Cestero (SFPR), Puripex 2008, San Juan, PR.  

 
 

Dom Carlos I 
 

Zaterdagmiddag 1 februari 1908 iets na vijven 
klonken er schoten op het Terreiro do Paço 
(Praça de Commercio) in Lissabon. 
De koning, Dom Carlos I en de kroonprins Luís 
Filipe waren dood. Het was de uitkomst van 
een groeiende aversie tegen het koningshuis 

door de Republikeinen.  
 
Dom Carlos I, die in 1886 getrouwd was met 
prinses Amélia van Orleans volgde in 1889, op 
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ndanks het eeuwen oude verdrag van Windsor met Engeland moest 
ortugal aan het eind van de 19e eeuw zijn koloniale rechten in Afrika 

nië. Deze knieval door de 

erv

bu een 

De
de %. Het 

p

uit het slop te trekken. Hoewel hij er  niets 

h

In 

parlement waren het gev
it
n 

koning werden geuit. Dit a

   I
vo

26 jarige leeftijd, zijn vader Dom Luís I op als koning van Portugal. Het 
land was een constitutionele monarchie waarin de koning regeerde 
tezamen met een gekozen parlement.  
O
P
voor een deel inleveren aan Groot Britan
regering werd door de Republikeinen 
aangegrepen om de Koninklijke Familie 

an te beschuldigen pro-britisch zijn. 
Bovendien had Portugal nog steeds grote 

itenlandse schulden ondanks 
devaluatie van de munt, de Réis, in 1891. 

 inflatie bedroeg in die laatste jaren van 
 19e eeuw meer dan 30

Portugese politieke systeem was een twee 
artijen stelsel waarin geen van beide bij 

machte of van zins was om de nodige 
veranderingen aan te brengen en Portugal 

aan kon doen kreeg Dom Carlos de 
sc uld  van al deze slechte economische 
omstandigheden.  
 

1906 meende Don Carlos in de figuur van de
eindelijk de man gevonden te hebben die hiera
veranderen. Hij bekleedde hem met bijna dictat

tussen de verschillende p

Zé Povinho, caricatuur van de 
gewone man, in 1875 gemaakt 
door Bordallo 

dat illegaal bedragen u
gebruikt voor het dekke

molen van de Republi
monarchistische pers. Er 
door Franco met ha
neergeslagen. Politieke t
het land uit gezet. 
 
In 1906 had een 
aangemoedigd door Rus
geprobeerd de Spaanse k
n de overtuiging dat dit 
or al de problemen had
De koninklijke familie met 
rechtsonder de latere Manuel 
n in het 
ol

 de schatkist werden 
van schulden van de 
lles was koren op de 

 werden 

oning te vermoorden.  

 liberaal João Franco 
an iets zou kunnen 

oriale macht. Ruzies 
olitieke partije

g. Beschuldigingen 

keinen en de anti-
ontstonden rellen die 
rde hand

egenstanders werden 

groep anarchisten 
sische revolutionairen 

de oplossing zou zijn 
 zich ook in Portugal 
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en de diverse politieke partijen. 

 e
 
Wat theologen, archeo
“filatologen” is een me
“beweringen”. Dit alles is
verifiëren gegevens vaa
wankele onderbouwing. 
In de filatelie zijn er di
filatelisten vaak over zege

beeld
er 

ochtends toen om 1
veroverden op de Koni

een dergelijke geheime groep (de Carbonária) gevormd.   Op 1 februari 
sloegen zij toe. De moordenaars overleefden de aanslag niet.  
Het gevolg was een grote angst binn
Uitingen van sympathie door de gewone burgers en een troonsopvolging 
door de 2e zoon van Dom Carlos, de 18 jarige Manuel , die niet was 
opgevoed en voorbereid op de taak die hem nu wachtte. 
 

       Henk Veen 

 
 

Vals of cht, waar of niet waar 
logen en historici gemeen hebben met de 
er of mindere mate van onenigheid over 
 het gevolg dat de interpretaties uit moeilijk te 
k de indruk wekken gebaseerd te zijn op 

verse ruzies ontstaan onder gerenommeerde 
ls die de één in bezit had en de ander niet. 
 de Monarquia do Norte zegels uit 1919 die Nemen wij als voor

verspreid werden ov de postkantoren in Porto en omgeving om puur ’s-
1 uur de Republikeinse troepen Porto van 
nklijke opstandelingen. In theorie kon men dus 3 
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k waren, 

“vals” worden 
mschreven en toch hoge prijzen blijven houden. 

Bekend zijn ook de Kionga (40 zegels, die berucht  zijn 
dan niet echte brieven en een tiental bekende valse. Wat echt is of niet 

uur lang brieven verzenden. Eládio dos Santos, met waarschijnlijk do 
Porte enveloppen in bezit, bezweer dat de zegels authentie
terwijk Simões Ferreira, waarschijnlijk zonder enveloppen, bij hoog en bij 
laag beweerde dat de uitgiftes illegaal waren. 
Jarenlang is erover gestreden totdat de Postunie uitsluitsel gaf en alle 
opduikende brieven door de veilinghouders nu als 
o

op een tiental al 

berust weer meer op interpretaties dan op zekerheden. 

 
Wat Iberia zelf betreft zijn er steeds vele vragen over zegels, of ze echt 
zijn of niet wat stempels of opdrukken te betekenen hebben. De 
antwoorden komen uit speciale catalogi en publicaties, maar zijn die 
allemaal wel betrouwbaar. Gepubliceerde (kwart)waarheden worden bij 
lezing al halve waarheden totdat ze 25 jaar later als volledig betrouwbar 
werden aangenomen. 
Een fraai voorbeeld is de bewering van ondergetekende in 
samenwerking met voorzitter Frits van Beekum. En ook de vaststellingen 
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eite neemt de “Vraag en 

 en de CE 51 Liso mist 

bilu dictu – bij de 
 

de 

 

ervolgens dezelfde serie 12 ½ Porcelana, de 13 ½ Porcelana en 

d. 

waaronder de 12 ½  tanding CE 69  van Frits. 

van vermaarde veilinghouder als Vieira en Paulo Dias sluiten zich hierbij 
aan. 
 

Wie zich de mo
Aanbod”-pagina op te slaan ziet al gauw dat 
voorzitter Frits van Beekum de zegel CE 69 
Pontinhado (10 Reis)
- beide in tanding 12 ½ - en dat nog met 
enige decennia lang. Jarenlang hebben wij 
er na gezocht totdat – mira
laatste Núcleo veling  tussen de honderden
nummers, de bewuste CE 51 en CE 69 met 
de juiste omschrijving geveild werden. 
Met enorme verhoogde bieding kreeg Frits 
zijn lang verwachte zegels toegestuurd om 
te ontdekken dat beiden gewoon de 

Porcelana waren, zegels die bij de Hema te koop zijn. Een blik op de 
zegels was voldoende en hoe gerenommeerde huizen dat niet gezien 
hebben.  
Jaren lang geleden vond ik bij de heer Persoon’s rondzendingen bei
CE 51 12 ½ en 13 ½ naast elkaar, fors in prijs weliswaar, maar de 
adrenaline sloeg toe. Helaas zaten beide “kopjes” los in het kader! 
Bij Paula Dias kocht ik de 1 Gulden Kroningszegel (NVPH 49) voor een 
goede prijs; hij biedt Nederland heel zelden aan, maar wel goedkoop 
aan. De zegel was keurig in kleur afgebeeld met de “dikke 1”, maar bij
ontvangst bleek de dikte te zijn aangedikt door het stempel en had ik een 
“waardeloos” (NVPH 77) ontvangen. Natuurlijk namen zowel Núcleo als 
Dias de zegels terug, echter zonder commentaar. 
Voor een beter begrip verwijs ik even naar de fraaie Don Carlos I serie 
van 1892 – 1893 lopend van 68 tot 79. Persoonlijk vind ik het een 
prachtige serie, in de catalogus verdeeld over 2 pagina’s; links de zegels 
in kleur en rechts de prijzen verdeeld over de serie Porcelana 11 ½, 
v
tenslotte de Pontinhado versie. Prachtig  om alles te verzamelen, niet 
onmogelijk duur en zo mooi omdat de kritieken in 1892 er niet om logen. 
“Zelden was er zo’n gruwelijke, lelijke, onesthetische zegel-serie 
geproduceerd”. Unaniem werd besloten tot de volgende  -uiterst saaie – 
Don Carlos serie van 1895, maar voor mij blijft de Diego Neto serie een 
prachtig verzamelgebie
Het leuke van de serie is dat naast de 25 Porcelana zegels er nog 3 
Pontinhado series waren van elk 3 zegels: weer 11 ½, 12 ½ en 13 ½, 
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E 75, de 20 Reis Pontinhado met 12 ½ tanding, zijn wij nooit 
gengekomen. Tientallen jaren hebben wij alles nagezocht om deze 

a
in de twintiger jaren en Marq
Frits en ik hebben versc
gesproken over dit zegel. W
hadden de 20 Reis nooit ge
diepgaande onderzoekingen
Reis niet bestond (of een één
In één van de vorige IBERI
stelligheid geschreven, waar
Nu werd bij de voorlaatste v eerd 
van de nummer CE 75 20 R
inzet van € 1.500, ongebruik
exemplaren bekend zijn! Op

as er een kavel van nummer CE 

In totaal behelst de Dieogo Nieto Don Carlos creatie dus 34 zegels. 
De C
te

talogi gaven een enorme notering. Zelfs al  
ues vermeldt de zegel als uiterst zeldzaam.  
hillende filatelisten over de hele wereld 

ijlen Armando Vieira als ook Paulo Dias 
zien of er zelfs van gehoord en na al die 

 kwamen wij tot de conclusie dat deze 20 
malige proef moest zijn geweest). 
A’s, nummer 83, hebben wij daarover met 
bij wij praktisch zeker waren van onze zaak. 
eiling van Paulo Dias een foto gepublic

zegel te traceren. Diverse c

eis Pontinhado met 12 ½ tanding, voor een 
t. Er zouden 6 
brengst  was € 

3.800! 
 
Tegelijk w
44, de 120 Reis blauw Liso met de 13 ½ 
tanding voor € 2.000, waarvan er maar 
enkele bekend zijn en waarover wij 
jarenlang onze twijfels hadden tot wij de 
zegel in een Engelse veiling vonden. 
Opbrengst € 5.800. 
Zo geldt ook voor de filatelie: Zeg nooit 
nooit! 
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orte; 

     

 Gerwen 

september bijeenkomst 
at zij eigenlijk de kavels van 
 voordat ze beslissen om 
len we aan dit verzoek vol-
e bijeenkomst alle kavels 

ijs. Omdat het om een te 
 de werkwijze iets anders 

ummer van de zomerveilinglijst aangeeft zal Hans u 
nzelfsprekend gaat het hier 

om de resterende kavels want van de lijst van deze zomer zijn al 
o’n 15
 nemen. Om het voor u extra aantrekkelijk te maken en omdat we bij 
irecte verkoop minder kosten maken, wordt éénmalig de provisie voor 
SP over de inzetprijs bovendien verlaagd van 10% naar 5% en zijn er 
een verdere kosten aan verbonden.  

uilmateriaal meenemen !!    
et is ons opgevallen dat steeds meer leden naar de bijeenkomst komen 
onder hun ruil- of verkoop materiaal mee te nemen. Omdat een bijeen-
omst pas echt ‘vruchtbaar’ is als je er iets leuks of moois op de kop kan 
kken vragen wij hierbij aan alle leden die komen om hun materiaal mee 
 nemen, wat er dan ook is. Wat voor u wellicht ‘normaal’ is kan net het 

Mijn droom is nog altijd een brief te vinden van de Monarquia do N
mijn theorie is dat er 3 uur lang een brief verstuurd had kunnen worden. 
Om 8.30 uur een brief op het postkantoor aangeboden, beplakt en 
gestempeld en toen? Verzonden of vernietigd om 11.00 uur. Hoe laat 
was de eerste verzending/lichting? 
Maar elke brief die met een Manarquia zegel te voorschijn komt, wordt 
onmiddellijk als “vals”  bestempeld. Maar ook dat is een vasttelling op 
tamelijk losse gronden wat nu niet vaststaat kan over 25 jaar “echt” zijn.     
 

        Jan van
 
 
 
 

Naverkoop zomerveilingkavels bij de 

 
Van diverse leden ontvingen wij het signaal d
de zomerveiling wel eens eerst willen zien
eventeel tot aankoop over te gaan. Dit jaar wil
doen en Hans Vinkenborg zal op de komend
meenemen. Deze zijn te koop tegen inzetpr
groot aantal kavels gaat om uit te stallen zal
zijn; als u het kaveln
het kavel laten zien. De lijst ligt ter inzage. Va
alleen 
z 0 kavels verkocht. Maar dat laat nog genoeg kavels over om mee 
te
d
K
g
 
 

R
 
H
z
k
ti
te
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zijn op CD Rom verschenen, inclusief een index. 
e bladen omvatten de periode vanaf april 1987 tot september 2007 in 

 als u uw hobby serieus 
eemt ! De CD Rom is voor KSP leden te koop voor € 17,50 en voor 

,-. Hans Vinkenborg heeft er bij iedere bijeenkomst 

 speciale regeling met de BKD waardoor u tegen geredu-
eerde tarieven zegels kunt laten keuren voor prijzen vanaf 7 euro per 

zegel, zie Iberia nr. 73. Maak hier gebruik van als u twijfelt aan de 
chtheid van uw zegel ! Voor de prijs hoeft u het niet te laten ! Wie weet 
 uw zegel vals en blijkt het een ‘orginele’ Fournier of Sperati vervalsing 
 zijn. Of misschien is die dure zegel toch echt! Informatie: Frits van 

Beekum of Hans V

Tachtig nummers van Iberia op CD-Rom. 
De eerste 80 Iberia’s 
D
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
n
niet-leden voor € 20
een aantal bij zich maar u kunt ook bellen/mailen, ook voor alle andere 
publicaties die op de achterflap vermeld staan. Koop deze CD Rom want 
niet alleen wordt u er wijzer van maar u steunt hiermee ook de vereni-
ging. Aarzel niet, koop de CD Rom ! 
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)  
KSP heeft een
c

e
is
te

inkenborg. 
 
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 adres bij ons nog niet op 
de ledenlijst staat, dan verzoeken wij u om Henk even een mailtje te 
sturen op ksp-iberia@planet.nl zodat u voor extra tussentijdse berichten 

ok bereikbaar bent. Bedankt voor uw hulp !  o
 
De KSP website op internet met powerpoint presentatie 
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 
papieren lijst krijgt op de website kunt vinden. Wanneer heeft u voor het 
laatst onze website bezocht ? Heeft u de powerpoint presentatie (met 
muziek) al eens gezien? Zet hem bij uw favorieten en mail ons uw op- en 
aanmerkingen. 
 
 
 



Oproep om presentaties te houden 
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te welkom.  

estuursbesluiten. 
eeft ontvangt u bij iedere IBERIA ook twee 

Heel veel van onze leden weten veel over een bepaald onderwerp 
waarin zij gespecialiseerd zijn maar delen hun kennis onvoldoende met 
de andere leden. Daarom roepen wij u op om eens iets te komen 
vertellen over uw verzameling en daarbij kunt u gebruik maken van de 
kaders die wij beschikbaar hebben waarop u een aantal zegels kunt 
uitstallen. En als u het ons tijdig laat weten kunnen we ook een 
aankondiging zetten in IBERIA. Wees niet verlegen en denk niet dat het 
onderwerp anderen wel niet zal interesseren, want het tegendeel is 
meestal waar. En het mag ook 3 minuten duren als u geen half uur kunt 
volpraten ! Denk er eens over na en benader ons als u een idee heeft. 
Ook artikelen zijn nog steeds van har
 
De andere eigen publicaties van KSP 
Zoals gebruikelijk liggen bij iedere bijeenkomst de eigen publicaties van 
KSP ter inzage en deze kunt u, voor zover 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. 
 
B
Zoals u inmiddels gemerkt h
consumptiebonnen waarmee u twee gratis consumpties kunt afhalen in 
de koffiekamer. Dat kan dus ook een broodje of soep zijn. Een extra 
reden om te komen ! 
In de vorige IBERIA zijn de cijfers over 2008 per abuis niet opgenomen 
en deze treft u daarom in deze IBERIA aan. In de vergadering zal de 
voorzitter een korte vooruitblik geven op de activiteiten die we plannen 
voor ons toekomstig 25 jarig bestaan. 

 
 
ING Bank feliciteert de Kontaktgroep Spanje-Portugal met de 
toekomstige uitgaven van nieuwe publicaties ten behoeve van de 
verdere verspreiding van filatelistische kennis en wil dit van harte 
ondersteunen met een financiële bijdrage ! 
 





Dom Carlos I, pagina 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filatelistische  
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP) 
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