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Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 28 november 2008 zal de speciale bijeenkomst “De
Portugese dag” 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening;
Ingekomen stukken;
Bestuursmededelingen;
Rondvraag;
Lezing Dave Davies: “De gehalveerde zegels van Portugees India”;
Sluiting, aansluitend gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen,
ruilen, etc, met een (Portugees) drankje en een hapje.

*

Tevens wordt er een (kleine) lezing gehouden door Roger Lawson.

De zaal in Utrecht is te bereiken:
- Per auto:
Vanuit richting Arnhem op snelweg na Bunnik afslag
"Utrecht-Nieuwegein-Hilversum-Breda". Afrit "Utrecht/Jaarbeurs" (Nr.
17). Beneden meteen rechts (Europalaan) en meteen weer linksaf
"Hollantlaan". Bij pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en
- na pleintje - linksaf = “Zeelantlaan”;
Vanuit richting Den Haag bij verkeersplein "Oudenrijn" richting Ring
Utrecht(zuid)/Jaarbeurs aanhouden (Let op! Situatie gewijzigd) Na de
brug over het Amsterdam-Rijnkanaal de afslag "Jaarbeurs" (afrit 17)
nemen. Onderaan afrit linksaf de “Europalaan” op. Onder viaduct door
en links, bij verkeerslichten, "Hollantlaan" op. Na pleintje (± 100 meter)
rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en - na pleintje - linksaf = “Zeelantlaan”.
- Per openbaar vervoer: Vanuit Utrecht CS met de sneltram richting
Nieuwegein, halte "Kanaleneiland-Zuid" of vanuit CS met bus 7 tot
eindpunt.
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Ook tijdens deze bijeenkomst vindt de gebruikelijke veiling plaats.
Schriftelijk bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk de donderdag voor
de bijeenkomst aanwezig te zijn bij de veilingadministratie.

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

13 februari 2010 te Utrecht
15 mei 2010 te Utrecht
18 september 2010 te Utrecht
13 november 2010 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.

2010
29, 30 en 31 januari 2010
In Loosdrecht wordt zoals ieder jaar weer de ‘FILATELIEBEURS’ gehouden in het Achmea Health Center (v/h Pandahallen); hier vindt u veel
(semi-)handelaren en verenigingsstands en u vindt er altijd wel wat van
uw gading. Ook KSP zal weer met een stand vertegenwoordigd zijn. De
toegang is gratis, gratis parkeerruimte, gratis buspendels naar het station
van Hilversum. Zeer aanbevolen, komt u even bij onze stand langs? Tot
dan.
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2 en 3 april 2010
In Gouda wordt zoals ieder jaar rond Goede Vrijdag de 17e
‘INTERNATIONALE BRIEVENBEURS’ gehouden waar u terecht kunt als
u brieven verzamelt. Een beperkt aantal van ca. 30 handelaars uit
Nederland en omringende landen die gespecialiseerd zijn in brieven,
poststukken en literatuur zullen aanwezig zijn. Lokatie is Sporthal De
Mammoet, Calslaan 101 te Gouda. Informatie: www.brievenbeurs.com.
9 t/m 12 april 2010
In Antwerpen wordt begin volgende jaar door de FNIP in zalen 1 t/m 4
een gecombineerde grote internationale postzegel en muntenbeurs en
een tentoonstelling (2.000 kaders) gehouden onder de naam
‘ANTVERPIA-2010’. Als onderdeel van deze beurs wordt de gebruikelijke ‘ANTWERPFILA’ gehouden in zaal 3. Dit wordt de grootste
happening die volgend jaar in de Benelux wordt georganiseerd met meer
dan 100 internationale handelaren en 50 verenigingsstands. U moet er
heen ! Deze beurs vindt weer plaats in Antwerp Expo aan de Jan Van
Rijswijcklaan 191 naast de ringweg rond Antwerpen. Informatie:
www.antverpia2010.com
28, 29 en 30 mei 2010
In de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch wordt de HERTOGPOST 2010
georganiseerd; hier vindt u veel NVPH handelarenstands en stands van
(gespecialiseerde-)verenigingen, aktiviteiten voor de jeugd, een speciale
TNT uitgifte, een BKD stand en een wedstrijdtentoonstelling met 750
kaders met traditionele en thematische onderwerpen. Dit wordt naast de
Postex van oktober de grootste Nationale postzegeltentoonstelling van
2010. Informatie: www.hertogpost-event.nl
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.
Wij organiseren geen gemeenschappelijke reis, u dient uw eigen
arrangement te boeken. Informatie: www.portugal2010.pt
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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 !!

In de 2 vorige IBERIA’s toonde ik u een TNT postzegel met een toeristische voorstelling die in Spanje wordt verkocht aan vakantiegangers om
hun ansichtkaarten naar het buitenland mee te frankeren. Daarop bracht
de fam. Van Lavieren in de september bijeenkomst nog 2 van zulke
zegels mee, waarmee dus vaststaat dat er inderdaad een hele serie is,
zoals we al veronderstelden. Hartelijk dank daarvoor !
Maar er is nog geen reactie binnengekomen op de zegel met de blauwwit-rode vlag en de datum 3 juli 1954 en de tekst ‘Verdad, Justicia,
Trabajo’ zodat we nog niet weten waar die herdenkingszegel precies
betrekking op heeft.
Deze keer wil ik eerst 2 dingen laten zien die m.i. niets met postzegels te
maken hebben maar die wel tussen de postzegels in een dubbeltjes
boek zaten. De linkerzegel is gevonden door Willem
Roemer en de rechterzegel door mijzelf. Maar
eigenlijk moeten we dus niet
over een zegel spreken,
want beide zijn gedrukt op
hard karton en ongetand en
gestanst. De ‘zegel’ van
Willem heeft een waarde
van 1 peseta en de opbrengst is bestemd voor de
pensioenspaarkas voor de
oude dag en ziet er in ieder
geval nog als een postzegel
uit, maar de rechter ‘zegel’ niet; deze heeft een waarde van 30 centimos
en een afbeelding van 3 mannetjes met een puntbaard en een
oranjegeel vlak. Ik weet niet waar dit het wapen van is, maar het doet
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‘moors’ aan. Als iemand weet waar deze kartonnen plaatjes voor dienst
hebben gedaan dan hoor ik het graag.

En dan dit blok. Ik kocht het vorig jaar op e.bay voor weinig geld en het is
een prachtig, op stevig papier gedrukt blok. Uit het opschrift wordt
duidelijk dat de opbrengst van 15 pesetas diende ter financiering van het
35e internationale eucharistie congres dat in 1952 in Barcelona is
gehouden. Deze herdenkingsuitgifte-zegels hadden geen postale waarde, zoals de kop aangeeft. De zegels zijn buitengewoon fraai verzorgd
gedrukt en vormen een mooie kleurrijke combinatie. Ik heb deze zegels
ook los uit het blok en die zegels waren identiek maar een flink stuk
groter dan de zegels uit het blok. En bovendien in andere kleuren, de
onderste zegel met het kruis heb ik ook met een groene achtergrond en
gestempeld, dus bijgeplakt. Bijzonder fraai.
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Tenslotte zal het u niet ontgaan zijn dat de Paus afgelopen oktober is
overgegaan tot zaligverklaring van Pater Damiaan uit België. Deze heeft
zich levenslang in Hawai ingezet voor de hulp aan leprapatienten en ook
hij is in vele landen in de loop der tijd vereerd met postzegels en

vignetten die dit feit gedenken. In mijn verzameling vond ik er drie die ik
hierbij toon. De beide linkerzegels zijn grijsgroen en de rechter is bruin.
De zegels hebben geen postale waarde. In beide gevallen blijkt uit de
afbeelding al dat het met leprapatienten te maken heeft en uit zijn
levensgeschiedenis werd duidelijk dat hij uiteindelijk zelf ook aan lepra is
overleden; hij is dus een ware ‘martelaar van de barmhartigheid’ en dat
staat dan ook onder de zegels vermeld.
Hans Vinkenborg

De Portugese revolutie van 1910
In oktober volgend jaar zal het honderd jaar
geleden zijn dat Portugal een republiek werd en
dat er een einde kwam aan meer dan 750 jaar
koningschap. Deze gebeurtenis zal onder andere
herdacht worden met een grote internationale
postzegeltentoonstelling in Lissabon.
Wat is er in die dagen gebeurd? De tweede helft
van de 19e eeuw en het begin van de 20e
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kenmerken zich door grote sociale onrust in Europa. De toenemende
industrialisatie veroorzaakte een steeds grotere afstand tussen de
werkende bevolking en degenen die de macht hadden. Zo ook in
Portugal Het land werd in die tijd afwisselend geregeerd door twee
partijen. Deze twee partijen bestonden voornamelijk uit notabelen uit de
bovenlaag van de maatschappij. Ze vertegenwoordigden absoluut niet
de bevolking.
Tussen 1890 en 1900 ontstonden enkele nieuwe politieke partijen. De
Socialisten wilden grote sociale hervormingen. De Republikeinen wilden
dat ook doch gelijktijdig de monarchie afschaffen. De liberalen wilden
alleen maar een iets progressievere koers.
De grote sociale onrust mede beïnvloed door het geschil met Engeland
over Afrika, geruchten over staatsgeld dat naar de koninklijke
huishouding vloeide en kritische vragen door de pers deden de aanhang
van de Republikeinen groeien.
Op 2 februari 1908 werd de koning tezamen
met de kroonprins tijdens een rijtoer door
Lissabon
doodgeschoten.
Deze
totaal
onverwachte gebeurtenis veroorzaakte grote
politieke angst.

Dom Manuel II

De jongere broer van de
kroonprins, Dom Manuel,
moest onverwacht en
onvoorbereid
het
koningschap
op
zich
De Portugese koningskroon
nemen. In de volgende
30 maanden probeerden maar liefst zeven
verschillende regeringen de stabiliteit van het land
en
een
klimaat
van
herbezinning
te
bewerkstelligen.

De revolutie werd uitgeroepen in de nacht van 3 oktober 1910 door leden
van het militaire garnizoen in Lissabon geholpen door grote groepen
gewapende burgers. Toen na 2 dagen de marine zich aansloot bij deze
revolutie was Dom Manuel verplicht af te treden en vertrok hij met zijn
familie naar Engeland waar hij in 1932 overleed.
Op 5 oktober 1910 werd de republiek uitgeroepen en een eerste
voorlopige regering gevormd. Deze bestond uit de republikeinen Teófilo
Braga als tijdelijk president en premier, António José de Almeida als
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minister van Binnenlandse Zaken, Bernardino Machado als minister van
Buitenlandse zaken en Afonso Costa als Minister van Justitie.

Teófilo Braga

António de Almeida

Bernardino Machado

Afonso Costa

Het duurde 6 maanden voor de eerste verkiezingen werden gehouden,
waarbij alleen leden van de republikeinse partij verkiesbaar waren. De
andere partijen hadden zich teruggetrokken. De geschillen
veroorzaakten grote spanningen binnen de diverse partijen. Ook het
gebrek aan economische verbeteringen en
het uitblijven van een verbetering van de
levensstandaard droeg niet bij aan de
stabiliteit in het land. Met het wegzenden
van de koning was het land en de politiek
nog niet gered. Bovendien brak in 1914 de
eerste wereldoorlog uit. In 1919 probeerden
monarchisten de monarchie te herstellen. De Zegel ter herdenking 50 jaar revolutie
eerste republikeinse revolutie was niet erg
succesvol. Meerdere staatsgrepen vonden plaats en effenden het pad tot
het aantreden van Salazar als minister van financiën en later als eerste
minister en dictator.
Henk Veen

CATALOGO DE PERFORACIONES
Classicas y modernas en sellos de Correos y Telegrafos de España.
Eerder dit jaar vertelde ik u al dat er een (oude) perfin catalogus van
Spanje gratis beschikbaar was op het internet, maar inmiddels is er een
bijgewerkte nieuwe 2009 versie beschikbaar in boekvorm.
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De catalogus is op A-4 formaat met een ringband zodat hij open blijft
liggen waar u dat wilt. De samensteller is dezelfde die ook vroeger de
catalogus gemaakt heeft: Pedro Juan Xifra García.
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De catalogus is alleen verkrijgbaar bij Expo Galeria SL, Calle San
Fernando 16 y 18, 46001 Valencia, Spanje (e.mail: info@expogalery.com),
een bekende grote winkel en veiling in Valencia (men spreekt Engels !).
De prijs bedraagt 39 euro en hij is uitgevoerd in zwart/wit in de Spaanse
taal, maar er is een voorwoord c.q. gebruiksaanwijzing in het Duits en
Frans opgenomen.
In de inleiding wordt kort stilgestaan bij de geschiedenis van het
perforeren dat voor het eerst in Engeland voorkwam bij postzegels in
1868. Het woord ‘perfin’ komt van ‘perforated initials’ ofwel
geperforeerde initialen en dat is ook precies wat veel bedrijven, vooral
banken, hebben gedaan, in Spanje sinds 1879. Aandacht wordt besteed
aan de uitvinder (Joseph Sloper), de reden waarom zegels werden
geperforeerd (vooral om diefstal door eigen bedrijfspersoneel te voorkomen), de verschillende machines waarmee zegels werden
geperforeerd en de verschillende typen perforaties. Daarna wordt
uitgelegd hoe de zegels zijn geclassificeerd, met vermelding van de
zeldzaamheid, de grootte van de letters en hoeveel gaatjes iedere letter
heeft.
De perfins worden vervolgens in 125 paginas alfabetisch gepresenteerd
waarbij bij iedere perfin vermeld wordt welk bedrijf die perfin heeft
gebruikt, inclusief data, voorzover bekend. Een schat aan informatie
passert de revue met fraaie afbeeldingen. Dit deel omvat de periode
1879-1986.
In het tweede deel van dit boek wordt vervolgens aandacht geschonken
aan de moderne perfins uit de periode 1987-1997 waarbij het officiële
besluit van de Correos is afgedrukt op grond waarvan die moderne
perfins zijn toegestaan. Deze moderne perfins zijn afkomstig van
postzegelhandelaren, maar ook van de Correos zelf ter gelegenheid van
o.a. tentoonstellingen of voor feestelijke gebeurtenissen.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan perfins op telegraafzegels, zowel
grote gaten als driehoekige gaten, maar ook aan T-1 t/m T-6 perforaties
die volgens de samensteller aangeven welk tarief van toepassing was op
het gebruikte product en perfins die bestaan uit plaatsnamen en die zich
steeds over 2 zegels uitstrekten en uitzonderlijke perfins voor
aanduidingen zoals ‘muestra’ en ‘inutilizado’. Deze catalogus is
onmisbaar als u perfins verzamelt en wordt zeer aanbevolen als
waardevol naslagwerk.
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DERECHO JUDICIAL
Las emisiones de sellos de Derecho Judicial usados en
Cuba 1864-1870
Als u fiscaalzegels van de oud Spaanse koloniën verzamelt is dit boek
voor u bestemd. Het is geschreven door Fernando Cabello Borrás en
Adolfo Sarrias Enríquez en het boek verscheen in 2008 in een beperkte
oplage van 500 exemplaren; het is dan ook alleen bij de schrijvers te
koop en als u contactgegevens wilt hoor ik het graag van u. Het boek is
full-colour en heeft ca 150 bladzijden. Het is op glanspapier uitgevoerd
en toont werkelijk alles wat je maar zou willen weten over de ‘Alegoria de
la Justicia’ emissie die gebruikt is in de periode 1856-1881 in Cuba en
Puerto Rico; dit is de zegel die op de voorpagina afgedrukt is (zie afbeelding). Het boek is in het Spaans maar in elk hoofdstuk wordt ook steeds
een Engelse samenvatting vermeld, terwijl ook veel van de toelichtingen
bij de afbeeldingen tweetalig zijn. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat
de Engelse teksten vallen in de categorie ‘steenkolen-engels’ en maar
met moeite te volgen zijn.
De focus van dit boek ligt op de herkenning van de echte en de valse
zegels en in duidelijke afbeeldingen worden de verschillen
getoond; de vervalsingen zijn
nooit eerder gedocumenteerd. In de jaren 1865 tot en
met 1881 zijn er ieder jaar 6
verschillende waarden verschenen, in totaal 112 zegels,
veelal voorzien van het jaartal
van uitgifte. Dit boek behandelt alleen de emissies tot en
met 1870 en toont o.a. veel
documenten en brieven waarop deze zegels zijn gebruikt
waarbij veel zegeldelen zijn
uitvergroot wat een prachtig
totaalbeeld oplevert. Maar het
belangwekkendste van dit
posthistorische boek is gelegen in het feit dat de schrijvers aantonen dat de zegels
van ná 1870 niet in Cuba zijn
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gebruikt maar alleen in Puerto Rico en de Filipijnen, dit in tegenstelling
tot wat alle bestaande catalogi tot op dit moment vermelden, vanaf de
eerste Forbin catalogus uit 1909. Dat bewijs wordt geleverd aan de and
van documenten uit de drukkerij in Madrid waaruit blijkt dat de zegels
niet aan Cuba zijn geleverd en het feit dat er nog nooit een Cubaans
document boven water is gekomen waarop deze zegels na 1870 in Cuba
zijn gebruikt.
In dit boek worden de emissies die jaar na jaar verschenen chronologisch behandeld met vermelding van alle bekende typen en plaatfouten
en alle bekende vervalsingen en het geeft precies weer waarin de ene
emissie afwijkt van de andere. Ook is er ruime aandacht voor de emissie
van 1869 met opdruk ‘habilitado por la nacion’ en alle aspecten daarvan.
Het feit dat de zegels na 1870 niet in Cuba zijn gebruikt wordt verondersteld samen te hangen met het ontslag op staande voet van de directeur
generaal van de Cubaanse Posterijen eind 1870 en de vermoedens dat
de vervalsingen veelal van binnenuit en dus met medeweten van de
Correos zelf in omloop werden gebracht waardoor de Spaanse overheid
veel belastinggeld is misgelopen. Het is dus waarschijnlijk dat deze
grootscheepse fraude is uitgekomen en dat dit ten grondslag ligt aan het
feit dat in Cuba een ander type zegel in gebruik kwam vanaf 1871.
In het voorwoord wordt vermeld dat de latere emissies onderwerp zullen
zijn van de vervolgstudie die op een later moment zal verschijnen. En in
de bijlagen wordt nog veel aandacht besteed aan het doel van de zegel,
de tarieven die toen golden, het telegraafgebruik van deze zegels, de
kenmerken van alle valse typen en aan citaten uit de literatuur van andere onderzoekers die deze zegels ooit hebben genoemd en beschreven.
De prijs van $ 32,- staat in geen verhouding tot de schat aan informatie
die je ervoor krijgt. Ik kijk met veel belangstelling uit naar de vervolgstudie.
Zeer aanbevolen.

LA EMISIÓN DE GRANADA 1936
Dit boek is in 2009 particulier uitgegeven door het ‘Centro de Estudios de
la Sociedad Valenciana de Filatelistas' en is in full-colour, uitgevoerd met
zachte kaft. De schrijvers zijn Vicent Baixauli Comes en Félix GómezGuillamon en beide heren hebben al een omvangrijke reeks
posthistorische boeken op hun naam staan (de laatstgenoemde is lid van
de Spaanse Koninklijke Akademie voor de Filatelie). Dit boek heeft 254
paginas en is geheel gewijd aan 1 postzegel: de zeldzame en dus veel
vervalste Granada zegel uit 1936 (Edifil nummer 801).
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De prijs is 45 euro + verzendkosten
en het kan besteld worden bij de
uitgever Editorial El Cid te Valencia,
Calle Linares 14, 46018 Valencia,
Spanje
of
per
e.mail
op
cidediciones@yahoo.es.
Zoals
gebruikelijk
spreekt
men
er
nauwelijks een woord Engels. Het
Spaanstalige boek ligt dus niet in
de boekhandel en heeft geen ISBN
nummer.
Het boek heeft 12 hoofdstukken en
14 appendices. In de hoofdstukken
komen achtereenvolgens aan de
orde:
1) geografie van de provicie
Granada, met spoorlijnen en
postroutes
2) de militaire opstand in de eerste
maanden van de oorlog, met
kaarten, foto’s, troepenaantallen en bewegingen
3) de postale organisatie in Granada en in de provincie, met kantoren,
kaarten en ambulancia kantoren en routes
4) de emissie van de originele blauwe 30ct zegel en de rechtvaardiging
en achtergrondinformatie en technische gegevens
5) filatelistische studie van de blauwe 30ct zegel, met plaatposities en
een plaatreconstructie, kenmerken per zegel, beschrijving papier,
gom en tanding, proeven en voorlopers
6) het postale gebruik van de zegel in Granada en ca. 50 dorpen in de
provincie, met stempels, brieven en heel veel afbeeldingen
7) de ongetande (echte) Granada zegels, groen en blauw, proeven,
achtergrond, compleet overzicht van al deze ongetande zegels op
brief
8) vervalsingen, fantasiezegels (in veel kleuren) en nadrukken met
kenmerken van alle typen
9) Granada zegels en de belangrijkste verzamelaars in Granada
10) voorbeelden van historische brieven en filatelistisch maakwerk, met
echte bisectados, fiscaal gebruik, luchtpost
11) de behandeling van de zegel in de literatuur en oude Spaanse
catalogi en de prijsontwikkeling in de catalogi door de jaren heen
12) de aandacht voor de zegel in de (filatelistische) media.
13

Ook in de appendices staat veel feitelijke informatie over de zegel en zijn
geschiedenis. Het boek is inhoudelijk goed verzorgd en geeft zoals u
merkte een schat aan informatie, meer dan welk ander boek dan ook.
Als u geïnteresseerd bent in deze zegel, de Spaanse Burgeroorlog en
posthistorie, dan is het een onmisbaar boek in uw bibliotheek.

MONARQUIA DE NORTE
De Portugese Republiek werd uitgeroepen door
de dichter José Relvas (◄ links) vanaf het
balkon van het Stadhuis van Lisboa op 5
oktober 1910, na twee dagen “strijd”.
Koning Manuel II verliet Portugal in de
Koninklijke jacht “Amélia” (zie afbeelding hieronder) en voer op 5 oktober 1910 van Ericeira
naar Engeland, waar hij tot aan zijn dood in
1932 (2 juli) op het landgoed Twickenham
leefde. Hij werd slechts 43 jaar.
Manuel II verwierp het idee om ooit weer eens
tot koning van Portugal te worden gekroond en
maakte zijn positie publiekelijk bekend.
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Generaal
Henrique
de
Paiva
Couceiro (afbeelding rechts), meer
monarchist dan Manuel II, ging na
het uitroepen van de Republiek in
1910 naar Spanje, formeerde daar
een leger om het koninkrijk te
herstellen. Hij probeerde dit al eerder
in 1912 maar werd bij Chaves
verslagen.
Hij probeerde het een tweede keer in
Porto op 19 januari 1919, bekend als
“Monarquia do Norte” of ook wel
genoemd de “26 dagen Koninkrijk”.
Generaal Paiva Couceiro riep
zichzelf uit tot president en deze
koningloze monarchie eindigde op 13
februari 1919 om 12.00 ´s-middags
toen de troepen van de Republiek het
stadhuis van Porto in hun bezit
hadden. ▼
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Op 13 februari 1919 had de “Koninklijke Post” al enkele zegels
uitgegeven, vier zegels uit een oorspronkelijk uit te geven serie van 10
stuks (2 ½, 5, 10, 15, 20, 35, 50, 75, 100 en 500 Reis) met een
eenvoudig ontwerp waarop het koninklijk wapenschild was aangebracht
met de tekst “Reino de Portugal”.
De vier zegels werden gedrukt in steendruk (lithografie) op gegomd,
grijsachtigd “gewafeld” papier (pontinhado). De waarden van de zegels
werden weer aangegeven in “Reis” (meervoud van Real = Koninklijk) en
de waarden zijn :
2 ½ Reis sepia-(donkerbruin), tarief voor verzending van de kranten ;
5 Reis zwart, tarief voor drukwerk ;
10 Reis bruin, tarief voor brieven tot 20 gram (of aantekenrecht) en
35 Reis donker-groen, tarief voor brieven tot 250 gram.
Alle waarden werden geperforeerd in lijn-tanding 11 ½.
De andere zes waarden, die nog in voorbereiding waren, zijn :

15 Reis lila,
20 Reis oranje-geel, tarief (geschreven) Bilhete Postal,
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50 Reis bistre,
75 Reis ardoise,
100 Reis violet en
500 Reis karmijn
Kort voor de inval om 12.00
‘s-middags door de troepen
van de Republiek was een
compleet vel afgeleverd op
het stadhuis van Porto van
de 20 Reis oranje-geel voor
een
goedkeuring.
Deze
waarde bereikte nooit het
postkantoor, dat slechts
enkele meters van het
stadhuis was verwijderd.
Deze waarde is dus nooit
“officieel” uitgegeven.
De inwoners van Porto waren blij met het einde van deze “Monarchie” en
gingen massaal met de troepen van de Republikeinen naar de
werkplaats van de drukker. De complete vellen van de diverse waarden,
getand en ongetand, werden op straat gegooid. Alleen de drukplaat van
de 20 Reis werd (nog!) bij de drukker gevonden en deze werd ter plaatse
vernietigd.
Voordat de troepen van de Republikeinen bij het postkantoor kwamen,
waren al enkele brieven en kranten met de “koninklijke”-zegels
verzonden. Volgens Oliveira Marques werden ongeveer 5 poststukken
verzonden. De poststukken die men tegenwoordig tegenkomt, zijn over
het algemeen maakwerk.
Naast de postzegels hebben
de “Monarchisten” ook een
licht-blauwe
fiskaal-zegel
zonder
waarde-inschrift
gemaakt
met
de
tekst
“Imposto do Sello” en een
postwaardestuk van 20 Reis
in donker-blauw.
Frits van Beekum en
Jan van Gerwen
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FISCALES ESPAÑOLES
Estudio y catalogación de los timbres fiscales Españoles incluida su
utilización postal.
Eindelijk is hij beschikbaar, een nieuwe fiscaalcatalogus van Spanje !!
Deze catalogus is door Edifil in 2008 uitgegeven en is bij alle Spaanse
postzegelwinkels en via internet bij Edifil te koop en hier in Nederland bij
Meinhardt in Den Haag. De prijs is 70 euro maar dat is hij waard. Het is
uitgevoerd met een harde kaft en heeft 470 bladzijden, het ISSN nummer is 84.95019.28.0. De schrijver, Luis Alemany Indarte, is lid van de
Spaanse Koninklijke Akademie van de Filatelie en bestuurder van veel
andere filatelistische organen, een gerenomeerd en zeer productief
schrijver.
Wij, verzamelaars van fiscaalzegels en stukken van Spanje hebben er
meer dan 25 jaar op moeten wachten en dat wordt beloond; zoals de
ondertitel aangeeft is het een studie en catalogisering van de Spaanse
fiscaalzegels inclusief hun postale gebruik. Dit geeft ook direct de beperking aan: de koloniën komen er helaas niet in voor !
In de catalogus zijn de zegels ingedeeld in groepen die in 37 hoofdstukken worden behandeld. Aan het
begin van elk hoofdstuk wordt waar
mogelijk aangegeven welk decreet de
emissie en het gebruik rechtvaardigen.
Iedere zegel wordt afgebeeld en waar
mogelijk worden prijsnoteringen vermeld van de zegel (los en op brief) of
op document. Omdat de catalogus fullcolour is, is het een genoegen om er
in rond te bladeren, het stimuleerde
mij al direct om mijn zegels eens goed
te ordenen. Eindelijk komt er eens
duidelijkheid over rare opdrukken en
onbekende zegels en eindelijk valt
alles op zijn plaats. En heel veel komt
aan de orde: commercieel gebruik van
de zegels door banken bij betalingen
op cheques en wissels, door ambassades (op paspoorten) door notarissen
en verzekeringsmaatschappijen (op documenten en polissen) maar ook
zegels die samenhangen met heel bijzondere soorten van belasting18

heffing die voorkwam, b.v. over speelkaarten, buskruit, alcohol, medicijnen, lucifers, tabak, parfum en vele andere. En dan zijn er de staats-,
provinciale- en lokale belastingzegels die alle getoond worden.
Bijzondere heffingen zoals oorlogstoeslagen worden apart behandeld.
De catalogus staat vol met prachtige afbeeldingen van documenten en
klassieke zegels. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan ‘papel sellado’ en ‘papel timbrado’ dat hoofdzakelijk door notarissen werd gebruikt
en aan de zegels van de Sociedad del Timbre (1876/1879) waarover u in
de volgende Iberia meer leest. Deze catalogus heeft al prijzen gewonnen
op tentoonstellingen en als u fiscaalzegels verzamelt moet u deze catalogus aanschaffen, al was het alleen al omdat het vanaf nu de standaardindeling dicteert of om er gewoon als naslagwerk gebruik van te
maken. Zeer aanbevolen !

EEN AARDIG PORTUGEES TIJDSBEELD
Ook in Portugal werd de post in onherbergzame gebieden bezorgd door
postbeambten met muilezels of andere lastdieren, zoals uit deze 2 afbeeldingen blijkt. Het is overigens opvallend dat beide meegedrukte
postzegels verschillend van kleur zijn terwijl de fraaie afbeelding gelijk is.
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DIVERSE BERICHTEN
Portugal bijeenkomst
Bij de komende bijeenkomst zal het thema Portugal worden
beklemtoond. De hapjes (kaas/worst) en drankjes (wijn/port !) die tijdens
deze bijeenkomst worden geserveerd worden u gratis aangeboden en
hebben ook een Portugese inslag. Indien mogelijk zal naast de
gebruikelijke veiling en ruil activiteiten ook een presentatie gegeven
worden die met Portugal te maken heeft en enkele van onze Engelse
leden uit de Portugese vereniging zullen naar verwachting ook weer
aanwezig zijn, net als vorig jaar. Als u dubbelen materiaal van Portugal
heeft neem dat dan mee svp zodat u er een ander plezier mee kunt
doen. Wij hopen u in Utrecht te ontmoeten !
Tachtig nummers van Iberia op CD-Rom
De eerste 80 IBERIA’s inclusief een index zijn op CD Rom verkrijgbaar
bij Hans Vinkenborg. De IBERIA’s omvatten de periode vanaf april 1987
tot september 2007 in pdf en voor zover nodig wordt Adobe Acrobat 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 niet-leden voor € 20,-. Hans Vinkenborg heeft er bij iedere bijeenkomst 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
vereniging. Aarzel dus niet !
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen gereduceerde 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
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 kunt u krijgen
bij Frits van Beekum of Henk Veen of Hans Vinkenborg.
e.mail adressen van leden
Henk Veen, onze secretaris, zoekt nog steeds 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
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sturen op ksp-iberia@planet.nl zodat u voor extra tussentijdse berichten
ook bereikbaar bent. Bedankt voor uw hulp !
De KSP website op internet met powerpoint presentatie
Heeft u de PP presentatie al bekeken ? 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 ? Zet hem
bij uw favorieten en mail ons uw op- en aanmerkingen, ook kritiek is
welkom.
Oproep om presentaties te houden
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 (lang of kort) zijn nog steeds van harte welkom.
Gratis koffie/thee, soep en broodjes
Zoals u inmiddels gemerkt heeft ontvangt u bij iedere IBERIA ook gratis
consumptiebonnen waarmee u consumpties kunt afhalen in de koffiekamer. Koffie/thee of cola, maar het mag ook een broodje of soep zijn.
Een extra reden om te komen !
Elektronisch lidmaatschap
Zoals eerder werd bericht heeft KSP met ingang van 1 januari 2009 het
elektronisch lidmaatschap ingevoerd voor € 18 per jaar. Slechts weinig
mensen hebben zich hiervoor opgegeven, maar we zetten de proef
voorlopig wel door. Als u zich hiervoor wilt aanmelden kunt u contact
opnemen met onze secretaris, Henk Veen (zie de binnenzijde van de
omslag). U krijgt dan geen papieren versie van IBERIA en geen veilinglijsten etc. meer thuisgestuurd. Wel krijgt u toegang tot de website van
KSP waar u met een steeds wisselend password toegang krijgt tot de
veilinglijsten en IBERIA. Eventueel kunt u dan zelf gaan printen.
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Annonces
De advertenties in Vraag en Aanbod zijn gratis voor leden. Zoekt u iets?
Wilt u iets kwijt? Meld het aan. Heeft u al een advertentie, kijk dan of
deze nog aktueel is en geef uw wijzigingen door aan een bestuurlid !
De zomerveiling 2009 was een succes / aanbieden veilingmateriaal
Ondanks de recessie hebben wij toch aardig wat kavels in de
zomerveiling verkocht, ruim 150 aan ca. 23 leden. De omzet viel ons
zeker niet tegen en dit heeft voor KSP weer een mooi bedrag opgeleverd
voor de kas. In de september bijeenkomst hebben we voor het eerst nog
een naverkoop tegen inzetprijs gehouden en dat is volledig mislukt, er
was geen belangstelling dus dat doen we nooit meer want dat is blijkbaar
niet gewenst.
Naast de 3 reguliere veilingen zal er rond de Kerst dit jaar ook weer een
schriftelijke veiling worden gehouden, georganiseerd door Henk Veen.
Als u nog mooi materiaal heeft voor de Kerstveiling dat u daarin wilt
opnemen, dan moet u alle zegels voorzien van een catalogusnummer en
de gewenste inzetprijs en alles uiterlijk 1 december a.s. inleveren bij
Henk Veen. Hoe meer variatie hoe groter de kans dat het verkoopt. In de
Kerstveiling willen wij wel het aanbod beperken tot max. 100 kavels
Spanje en 100 Portugal, dus stuur svp alleen uw betere/duurdere
materiaal.
Uw ‘gewone’ materiaal kunt u inleveren bij Nico Beek (Spanje) of bij
Jerry Spaans (Portugal) en dat wordt dan opgenomen in 1 van de 3
veilingen die tijdens de kwartaalbijeenkomst worden gehouden. Ook dat
materiaal verzoeken wij u eerst uit te kavelen. Dus zoek uw materiaal
tijdig bij elkaar en biedt het aan s.v.p. !

VRAAG EN AANBOD
In de rubriek 'Vraag en Aanbod' kunnen alle leden van KSP gratis een advertentie
plaatsen of een oproep doen die iets met de Spaanse of Portugese filatelie te maken
heeft. Berichten kunnen worden doorgegeven aan Frits van Beekum of Hans
Vinkenborg, ook per e.mail. Dit is uw kans als u nog niet alles compleet heeft ! Iberia
is er ook voor u, maak er gebruik van ! Als uw advertentie al is opgenomen, kijkt u
dan s.v.p. even na of hij nog aktueel is. Nieuwe advertenties zijn welkom.

Frits van Beekum zoekt Portugal, Núcleo-nummers 51 liso en 69 pontinhado T.12
½ gebruikt. Adres: zie colofon.
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