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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 12 februari 2011 zal een bijeenkomst 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.  
 
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.    Sluiting. 
 
De zaal in Utrecht is te bereiken:  
- Per auto:   Vanuit richting Arnhem op snelweg na Bunnik afslag 
"Utrecht-Nieuwegein-Hilversum-Breda". Afrit "Utrecht/Jaarbeurs" (Nr. 
17). Beneden meteen rechts (Europalaan) en meteen weer linksaf 
"Hollantlaan". Bij pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en 
- na pleintje - linksaf  = “Zeelantlaan”;  
 
Vanuit richting Den Haag bij verkeersplein "Oudenrijn" richting Ring 
Utrecht(zuid)/Jaarbeurs aanhouden (Let op! Situatie gewijzigd) Na de 
brug over het Amsterdam-Rijnkanaal de afslag "Jaarbeurs" (afrit 17) 
nemen. Onderaan afrit linksaf de “Europalaan” op. Onder viaduct door 
en links, bij verkeerslichten, "Hollantlaan" op.  Na pleintje (± 100 meter) 
rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en - na pleintje - linksaf = “Zeelantlaan”. 
 
- Per openbaar vervoer:   Vanuit Utrecht CS met de sneltram richting 
Nieuwegein, halte "Kanaleneiland-Zuid" of vanuit CS met bus 7 tot 
eindpunt.  
Ook tijdens deze bijeenkomst vindt de gebruikelijke veiling plaats. 
Schriftelijk bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk de donderdag voor 
de bijeenkomst aanwezig te zijn bij de veilingadministratie. 
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 21 mei 2011 te Utrecht 
Zaterdag 17 september 2011 te Utrecht 
Zaterdag 26 november 2011 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.  
 
 

2011 
 
 
Noteer s.v.p. de data waarop KSP in Utrecht bijeen komt in 2011:  
21 mei, 17 september en 26 november (Portugese dag). Probeer 
deze data vrij te houden voor KSP ! 
 
 
2 en 3 april 2011 
In Antwerpen wordt ook in 2011 in het Bouwcentrum (Antwerp Expo) de 
grote postzegel- en muntenhandelarenbeurs gehouden waar velen iets 
van hun gading zullen kunnen vinden. Ikzelf heb hier al een paar keer 
een geweldige aankoop gedaan! Deze wordt 2x per jaar door de FNIP 
georganiseerd, onder de naam ‘ANTWERPFILA’. Deze vindt zoals altijd 
plaats aan de Jan van Rijswijcklaan 191 naast de ringweg rond Antwer-
pen, dus gemakkelijk bereikbaar met gratis parkeerruimte naast het 
gebouw. Toegang € 3,- voor 2 dagen. Info: www.fnip.be.  
 
 

mailto:j.a.vinkenborg@freeler.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.ctt.pt/
http://www.fnip.be/
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12 t/m 17 april 
De jaarlijks grootste jeugdtentoonstelling vindt plaats in het Instituto de 
América in Santa Fé (Granada) onder de titel JUVENIA 2011. Er wordt 
aan meegedaan door meer dan 20 werkgroepen met leerlingen tussen 
de 10 en 12 jaar oud en zoals altijd in Spanje, mag verwacht worden dat 
schoolbussen met kinderen af en aan rijden. De tentoonstelling heeft als 
doel om de filatelie onder de jeugd te promoten. 
 
5 t/m 7 mei 2011 
In Essen, Duitsland wordt jaarlijks een grote internationale beurs gehou-
den die ook voor de Spanje en Portugal verzamelaars veel te bieden 
heeft. Op de INTERNATIONALE BRIEFMARKEN-MESSE ESSEN vindt 
u handelaren, veilinghuizen, uitgevers en buitenlandse Postadministra-
ties. Ook voor munten kunt u hier terecht. Detail-informatie over wat er 
allemaal te beleven valt kunt u vinden op:  
www.briefmarkenmesse-essen.de.  
Ik ken een aantal mensen die deze jaarlijkse beurs in het verleden 
hebben bezocht en die enthousiast waren. Essen ligt zoals u weet niet te 
ver over de grens en daarom bevelen wij u dit aan. 
 
 

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 of onze vraag 
of probleem zal worden opgelost, maar ..… niet geschoten is altijd mis !! 
Alhoewel de redactie van dit blad zijn best zal doen om de vragen te 
beantwoorden, is het echt noodzakelijk dat iedereen die een plausibele 
oplossing voor de opgeworpen vragen kent zijn reactie doorgeeft aan 
Frits van Beekum (Portugal) of Hans Vinkenborg (Spanje). Uw 
ervaring en kennis is echt nodig !! 
 
In de vorige Vraagbaak stond een paarsblauw vignet waarvan ik ver-
onderstelde dat het iets te maken had met een goed doel. Dat dit vignet 
voor het goede doel is leidde ik af uit de woorden “Donativo” en “Liga 
Economica de Invalidos”, ondanks de andere afbeeldingen die er niets 
mee te maken lijken te hebben: Hermes, de god van Industrie en 
Handel, Cervantes de schrijver en W. Martin (?). De zegel heeft een 

http://www.briefmarkenmesseessen.de/


nominale waarde van 10 cts en is paarsblauw en had in het rood de 
opdruk ‘Serie A I-3’. Als reactie hierop ontving ik van Nico Beek wel een 
briefkaart uit zijn verzameling waar dit vignet op voorkomt en wat ik 
hieronder afbeeld.  

 
Het zelfde vignet ziet u aan de rechterkant met de opdruk ‘Serie A I-5’ in 
het rood. Leuk om te zien dat het dus ook postaal gebruikt werd en nu 
we dit gezien hebben kunnen we het vignet ook in de tijd plaatsen, want 
deze kaart is tijdens de Burgeroorlog (1936-1939) verzonden en 
voorzien van 2 censuur stempels, zowel Republikeins als Nationalistisch, 
wat op zich al heel zeldzaam is. De kaart is naar Dresden, Duitsland 
gestuurd en toen de geadresseerde naar Spanje bleek te zijn vertrokken, 
doorgezonden naar Sevilla waardoor deze vreemde route en combinatie 
van censuurstempels te verklaren is. Mooi stuk. Misschien komen we er 
in de toekomst nog achter wat het goede doel was.  
 

Verder heb ik geen aanvullende informatie gehad 
over de 2 Rode Kruis zegels die ik afbeeldde, 
blijkbaar weet dus niemand wat dat is. Deze keer heb 
ik weer een paar nieuwe problemen die ik graag aan 
u voorleg.  
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Hierbij staat een vignet afgebeeld dat overduidelijk 
iets te maken heeft met druiventeelt en sherry 



productie, met een vrolijk schijnende zon en met de naam Valdespino. 
Als je die laatste naam intypt bij Google kom je veel te weten. Het blijkt 
één van de oudste sherryhuizen van Spanje te zijn en beroemd om z’n 
goede producten; dit staat er o.a. als toelichting bij:   
 
“Valdespino claims to be the oldest Sherry bodega, and it is hard to 
argue with six centuries of Sherry production as evidence. The family 
have been involved in making Sherry for around 700 years. In the late 
13th Century, a Spanish knight, Alonso Valdespino, was granted 30 ha 
of vineyards by his king. From this small beginning the family established 
a reputation as an excellent source of the wine. The business which 
operates today, however, was founded as recently as 1875. The family 
business is located in Jerez, in some of the city's oldest and most 
attractive buildings. Unsurprisingly practices here are traditional, most 
notable is the fermentation, which takes place in casks for the vast 
majority of the harvest. The range starts with the Manzanilla Deliciosa 
and Fino Inocente, the latter being quite full in style, veering more 
towards a fino-amontillado in terms of weight. This latter wine is one of 
the stand-outs of the Valdespino range; frequently described as 
magnificent since it has a powerful flavour, reflecting the wine's age. 
Some find it too much. There are dry and sweet palo cortados, a dry and 
sweet oloroso and a sweet Viejo Reserva Superior.” 
 
Het is maar dat u het weet. Ik heb het maar onvertaald gelaten, ik neem 
aan dat u de clou te pakken heeft. De zegel heeft geen waarde opdruk 
waardoor ik hem indeel in de groep reclame vignetten. Geen idee hoe ze 
dit gebruikten, maar misschien plakten ze deze vignetten wel op hun 
post naast de postzegels. Het wachten is op een poststuk met deze 
zegel. 
En dan deze zegel. Eigenlijk durf ik het niet 
eens een zegel te noemen want hij is op karton 
gedrukt. De zegel of proef of wat het ook is 
heeft een Spaanse tekst en een Marokkaanse 
tekst en daarom ga ik ervan uit dat deze zegel 
stamt uit de tijd dat Spaans Marokko nog een 
kolonie was. Uit de kleine lettertjes onder de 
zegel blijkt dat de drukkerij gevestigd was in 
San Sebastian. En blijkbaar is het een 
fiscaalzegel en geen postzegel getuige de tekst 
‘Monopolio de Tabacos en Marruecos’ wat 
zoveel wil zeggen als ‘het tabaksmonopolie in 
Marokko’. Het is een prachtige voorstelling, dat 
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enslotte nog dit. Er komen zelden vignetten uit Portugal aan bod in 

q

ans Vinkenborg 
 

 
egene van onze Portugese verzamelaars die de Ceres-type uitgiften 

e Ceres Londen uitgifte in 1923, CE 396-419 is een baken in de 

 al uitvoerig uiteengezet wat 
de Ceres-typen behelsden, maar bij de 1926 Londen-typen komen er 
nieuwe inzichten naar voren. 

valt niet te ontkennen. Jammer genoeg kan ik de arabische tekst niet 
lezen, wie weet wat daar staat? Zo te zien heeft deze zegel geen waarde 
opdruk hetgeen dan wel weer vreemd is als dit een fiscaalzegel zou zijn. 
Dus ergens klopt er iets niet in mijn redenering. Ook deze zegel staat in 
geen enkele catalogus die ik ken, dus ik roep uw hulp weer in, wie weet 
hier iets van? Wellicht zijn er Marokko verzamelaars in ons midden. 
 
T
deze rubriek, vooral omdat ik geen Portugal verzamel en er in het 
algemeen minder Portugese vignetten zijn. En voorzover die er zijn 
stuurt u mij geen kopie toe. Daarom vind ik het wel leuk dat ik dit 
Portugese vignet onlangs kon kopen. Het is een indrukwekkende voor-

stelling met de tekst “Voor God, 
Vaderland en de Koning”. Verder 
staat er ‘D’Affonso em Ourique’ 
wat wil zeggen (het bezoek van 
koning) Alfonso aan Ourique; dit is 
een plaats in het centraal zuiden 
van Portugal. Verder ziet u links 
Don Miguel I en rechts Don Miguel 
II en in het midden een voorstelling 
die iets te maken moet hebben met 
ue. Ik heb geen idee hoe oud dit 

geheel paarse vignet is en waarom het in omloop is gebracht en wat de 
koning daar deed. Het heeft weer geen waarde opdruk en verdere 
gegevens ontbreken. Ik verwacht van alle Portugal verzamelaars een 
toelichting te gaan ontvangen zodat mijn kennis op niveau kan worden 
gebracht. Volgende keer zal ik dit met u delen. Tot dan. 

       H

het bezoek van de koning aan Ouri

 

CERES-TYPE LONDEN 1926 
D
een warm hart toedragen, zullen bij het lezen van deze studie de kilte 
voelen toenemen. 
 
D
duistere Ceres cycles die loopt vanaf 1912. 
In vorige en heel vroegere KSP bladen is er



 7

ijn mooier en als beste onderscheidings-

s zonder meer verontrustend! 
edert de 1e Wereld Oorlog 1914-1918 

k 

n bij de productie gebruikte 

g van diverse exemplaren 
an 1912 tot 1926 en al di

e verliezen leden. 

ekend dat de Casa da Moeda zijn versleten 
laten bij de vuilnis gooiden en deze platen kwamen op de 

De Londen zegels zijn zo prettig omdat ze meteen te onderscheiden zijn 
van de honderden Ceres zegels. De gravure is aangepast, de druk is 
wezenlijk beter, de kleuren z
kenmerk is het ontbreken van de naam van de ontwerper onder aan de 
zegel.  
 
De reden tot uitgifte van de Londen-
zegels i
S
was er bij de Casa da Moeda een grote 
imperfectie te onderkennen in de maa
van de zegels en wel om diverse 
redenen: 
Het papier was van slechte kwaliteit, de 
inkten deugden niet, de gom was 
deficiënt e
machines waren versleten, omdat er 
geen geld voor vervanging was. 
Daarbij kwam dus de onregelmatige 
tandingen en zo ontstond er een 
wanproduct. 
 
Één en ander is gemakkelijk te zien bij 
de vergelijkin
v e gebreken gaven nu aanleiding tot diverse 
vervalsingen waarbij de Posterijen enorm
 
De consequentie van de gebrekkige Ceres-productie geeft ons nu 
aanzienlijke problemen.  
 
Het namaken van de Ceres-zegels was bijzonder eenvoudig en 
aantrekkelijk. Het was b
p
vlooienmarkten terecht. De vervalsers konden elk soort papier gebruiken 
omdat de Casa da Moeda bij gebrek aan papier uit Oostenrijk, Engeland 
of Duistland haar behoefte zocht bij locale fabrikanten van papier, die 
een grote diversiteit aan kwaliteit leverden, Locale inkten waren ook niet 
de beste, zodat de vervalsingen, die redelijk talrijk moeten zijn geweest, 
gezien de verliezen bij de Posterijen, redelijk van kwaliteit zijn geweest. 
Met andere woorden: Ze zijn niet als zodanig te herkennen en wij mogen 
aannemen dat wij in onze albums enkele  valse Ceres-typen hebben. 
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CE 

er om de 
denen van de vervalsingen en aanzienlijke verliezen de Posterijen 

 hoog dat de Ministerraad op 22 april zijn 
oedkeuring gaf voor de levering van alle waarden en wel via de firma 

lijk verliezen, zodat de 

zelfs niet in 

 dus alleen kleine oplagen uit Engeland halen. 

én . Het Ministerie van Financiën bleef 

87 eb 488-493). 

den vanwege het 

en de opdrukken in strepen vertoonden weer zoveel 

Redactie: In de 20-ger jaren van de vorige eeuw maakte Carlos George 
al een melding in het blad Philatelie van een valse Ceres-zegel, de 
283, de 40 Centavos bruin, die een “grovere druk” zou hebben. 
 
Dat dit niet al te overdreven gesteld is, blijkt wel uit het feit dat 
re
naar nieuwe betere Ceres-ontwerpen uitzagen en in 1926 aandrongen 
bij de regering en de Casa da Moeda naar oplossingen. 
Een nieuw type met betere gravure en betere druk opende de weg naar 
de Lusíadas-typen van 1931. 
 
De nood lag echter in 1926 zo
g
Thomas de la Rue uit Londen die de beste offerte had gebracht voor een 
Ceres-type met betere gravure, druk en kleur. 
De goedkeuring van het Lusíadas-model liet veel te lang op zich 
wachten en de Posterijen bleven aanzien
Ministeriële toestemming een snelle levering garandeerde.    
Dit zou nu de oplossing zijn geweest, ware het niet dat het Ministerie van 
Financiën geen toestemming gaf voor betaling in Ponden en 
Escudos; dit dan voor de gewenste totale oplage van het Londen-type 
1926. 
De Posterijen, die bij de Casa da Moeda geen kwaliteit konden krijgen, 
konden
Op 10 juli 1926 kwam de eerste bestelling van 70 miljoen zegels en tot 
1930 volgden er nog 13 oplagen. 
Er volgden protesten van de Posterijen vanwege de aanzienlijke kosten 
van de 13 oplagen in plaats van é
op het standpunt van geldgebrek en dus ontstonden er allengs gebrek 
aan bepaalde gebruikte waarden.  
Dat gaf nu weer de aanleiding tot het verbruiken van vroegere, uit de 
omloop gehaalde Ceres-zegels. 
Regelmatig werden oude Ceres-zegels met opdrukken uitgebracht en 
zelfs met “Revalidado” (CE 451-4
Terwijl met het gebruiken van de Londen Ceres-typen de oude Ceres-
typen niet meer gebruikt mochten wor
vervalsingsgevaar! 
De Posterijen bekommerden zich bij opdrukken niet om de papier-
soorten, tandingen 
gebreken dat er een nieuw verzamelveld ontstond! 
Daarbij werden allerlei besluiten weer opgeheven, zodat in 1935 er 256 
zegels bij de Post in omloop waren.  
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 te mengen onder de gebrekkige 

In 1930 was de Casa da 
Moeda weer in staat 

en 1926 als de 
ortugese Ceres-1930-typen 

aliteit, maar was als 
n

Lusíadas-zegels verschenen (CE 513-530

 chaos; tot die datum waren 
r nog diverse zegels te krijgen op het postkantoor. 

zegel met verfletste 

oruitzicht voor de oprechte Ceres liefhebber en vooral 
oor de onderzoekers van papiersoorten liggen er grote problemen. Het 

 lopen in elkaar over. Het dikke liso ligt op 
e Portugese normen voor Cartolina en het gewone liso-papier kan 

e Ceres ellende valt te wijten aan verschillende oorzaken. 

De opdrukken van 1928-1929 en de “Revalidados” gaven de vervalsers 
weer ruim baan om hun producties
opdrukken op gebrekkige zegels. 
 

behoorlijke zegels te 
produceren door de 
aanschaffing van nieuwe 
machines en dus verschenen 
de laatste Ceres-typen, zijnde 
CE 495-512. 
 
Zowel in Lond
P
zijn bijna geen afwijkingen 
bekend. 
De 1930-typen is weer van 
goede kw

uitgifte met een aangepaste gravure va  weinig zin daar in 1931 de 
). 

 
In 1945 (!) kwam er een einde aan de Ceres
e
Studies van vervalsingen van de Ceres-zegels zullen dus op grote 
problemen stuiten. Een gruwelijk slecht gedrukte 
kleuren en slechte (naaimachine) tandingen kan zeer waarschijnlijk een 
echte Ceres zijn. De wat betere kwaliteit niet. Alleen is het niet te 
onderscheiden. 
 
Geen prettig vo
v
aantal locale leveranciers is onbekend en de soorten liso-papier in 
kwaliteit en dikte zijn divers. 
 
Liso, cartolina en pontinhado
d
“pontinhado-puntjes” vertonen! 
 
CONCLUSIE 
D
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n bepaalde 

e opdracht van de Posterijen aan de Casa da Moeda stuitte op de 

nferieur papiersoorten, inkten en gom waren de ingrediënten om 

oude Ceres-zegels 

a alle bureaucratie en regeringsbemoeienis lag de weg open naar een 

otdat het Ministerie van Financiën medewerking weigerde en geen geld 

leverd met het gevolg dat de 

rzamelaar.  
        Jan van Gerwen 

 

 
oor: Hans Vinkenborg 

 de vorige IBERIA heeft u een artikel aangetroffen van mij over de 

De Posterijen hadden te maken met grote behoeften aa
waarden en met financiële verliezen vanwege de vervalsingen, die even 
aanzienlijk waren als die verliezen. 
 
D
afwijzing van de locale producent omdat de grondstoffen niet toerijkend 
waren. 
Locale i
er postzegels van te maken met behulp van versleten cliche’s, 
verouderde machines en kapotte tandingsmachines.  
De oplossing was de 1926-Londen-serie waarbij alle 
ongeldig werden en alle vervalsingen onmogelijk werden, gezien de 
(bijna) perfecte uitvoering. 
 
N
rustig filatelistisch klimaat. 
 
T
vrijmaakte voor de gehele Londen-oplage. 
Mondjesmaat werd deze in 13 oplagen ge
zegelbehoefte weer enorm werden en alle oude Ceres-zegels weer 
verkocht werden met daarbij gebrekkige opdrukken op gebrekkige 
zegels; een nieuw terrein voor diverse vervalsingen. 
Deze ellende duurde nog tot 1945! 
Een waar lustoord voor de Ceres-ve

 

TALADRO CIRCULAR: 
TELEGRAAF ONTWAARDINGEN IN 

SPANJE EN KOLONIËN - 2 
d
 
In
telegraafontwaardingen van Spanje en koloniën en ook iets van 
Portugal. Ik heb naar aanleiding van het artikel en de presentatie bij de 
bijeenkomst veel positieve reacties ontvangen en er werd zelfs in het 
Maandblad Filatelie ruim aandacht aan besteed. Omdat ik u nog niet 
alles heb verteld wat ik weet zal ik een vervolgaflevering maken die ik in 
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llereerst stuurde Jan mij een ietwat vage fotokopie van een Portugese 

Ik 

e

owel door Jan van Gerwen als door Willem Roemer wordt overigens 

de volgende IBERIA hoop te kunnen plaatsen waarin ik iets ga vertellen 
over het gebruik van de T-stempel en de tarieven. Wel wil ik hier graag 
nog aandacht schenken aan een ingezonden brief van Jan van Gerwen 
die zo vriendelijk was om te reageren op het artikel. 
 
A

zegel waarin maar liefst 4 sterren als 
ontwaarding zijn aangebracht, het is 
bijna meer gat dan zegel. Hierbij ziet u 
een betere afdruk van dit zegel. Ik 
veronderstel dat het de blauwgrijze 
Don Carlos I zegel uit 1905 betreft.   
Prachtig deze zegel met 4 sterren. 
hoorde van Frits van Beekum dat hij 
ook nog een zegels heeft met 2 sterren 
dus als u flink zoekt kunt u dergelijke 
gekke dingen nog wel vinden. Je kunt 
je terecht afvragen waarom een zegel 
voorzien wordt van 4 sterren of 3 gaten 
zoals ik in mijn artikel voor Spanje 
 postbode wellicht dronken was of ge-

woon in een gekke bui of in Kerststemming want het heeft in ieder geval 
geen filatelistische achtergrond. Of misschien was hij z’n nieuwe knip-
tang gewoon aan het uitproberen. Toch lijkt het erop dat de zegel echt 
gebruikt is want er zit geen gom meer op en hij is niet gestempeld.  
 

toonde. Jan veronderstelt dat d

Z
verondersteld dat deze zegels niet op het telegram werden geplakt 
(zoals ik beweerde) maar op het betalingsbewijs bij het verzenden van 
het telegram. Dat is mogelijk want het telegram zelf ging natuurlijk ‘door 
de kabel langs telegrafische weg’ en niet fysiek van A naar B. Verder 
zegt hij dus dat wat ik in het artikel ‘telegrammen’ noemde en waarvan u 
op bladzijde 12 en 13 een afbeelding vond in feite wellicht gewoon nota’s 
zijn. Ik geef direct toe dat ik dit wel wat nauwkeuriger had mogen 
formuleren en denk dat Jan en Willem hierin wel gelijk hebben. 
Tenminste, als je ‘telegram’ in enge zin definieert als het bericht dat 
uiteindelijk aan de geadresseerde wordt bezorgd en daaronder dus niet 
het handgeschreven telegram vat dat genoteerd wordt bij het verzenden, 
voordat het per morse wordt geseind. Ik kan leven met deze ‘enge’ 
definitie van telegram. Verder meldt Jan dat hij er zich over verbaasd 
heeft dat hij deze stukken nooit tegenkomt op veilingen e.d. en dat deze 
dus in de Portugese filatelie blijkbaar moeilijker te vinden zijn dan in de 
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enslotte verwijst Jan nog even naar zijn eigen artikel in de vorige Iberia 

 
oor: Hans Vinkenborg 

 1876 verscheen een serie van 5 postzegels met de beeltenis van 

llereerst de afbeeldingen en enige algemene gegevens. De zegels 
hebben een kamtanding van 14 en zijn in boekdruk gedrukt.  

Spaanse, terwijl de losse zegels wel in grote hoeveelheden zijn te 
vinden. Daarbij merk ik dan weer op dat je eigenlijk vooral bij de koloniën 
moet zoeken, want ook in mijn artikel blijken alle voorbeelden te komen 
uit de koloniën Filipijnen, Puerto Rico, Cuba, etc. 
 
T
waar een foto bij geplaatst was van de paal met bewegende houten 
armen (‘de optische telegraaf’). Zo te zien een levensgevaarlijk instru-
ment waar je niet net onder moet gaan staan als hij begint te bewegen 
want voordat je het door hebt ben je onthoofd. Maar de vraag die 
hiermee is opgeworpen is nu ‘hoe werkt dat eigenlijk’ want het is 
onwaarschijnlijk dat er op de volgende heuvel iemand stond die de 
lichtsignalen ontving en doorzond; dan gaat fietsen sneller. En overzee 
wordt het helemaal een probleem. Toch heb ik inmiddels uitgevonden 
dat dit systeem in b.v. Frankrijk rond 1794 al werd toegepast en dat met 
een keten van 22 seinpalen in 2 minuten een bericht overgeseind werd 
van Lille naar Parijs. Het Franse net heeft zich daarna nog uitgebreid tot 
500 van dergelijke palen voordat ze vervangen werden door nieuwe 
technologie. Zijn er leden en/of deskundigen onder ons die hier verstand 
van hebben en die ons kunnen uitleggen hoe het doorseinen met deze 
palen werkt? Uw reactie wordt op prijs gesteld. Als ik iets verneem zal ik 
het hier melden. 
 
 

IMPUESTO DE GUERRA 1876 
d
 
In
Koning Alfonso XII; deze zegels werden uitgegeven als fiscaalzegels en 
hadden tot doel om te dienen voor belastingheffing wegens de kosten 
van de oorlog tegen de Carlisten in Noord-Spanje en tegen de opstande-
lingen in de koloniën, waaronder Cuba. Al deze onrust was ontstaan na 
het afzetten van Koningin Isabella II in 1868 en de daarop volgende 
langdurige onzekerheid over het voortbestaan van de monarchie. De 5 
postzegels waar dit stukje over gaat staan echter niet alleen in de fis-
caalcatalogus maar ook in de postzegelcatalogus en hebben daarin het 
nummer Edifil nr. 183-187. En vooral de beide hoge waarden zijn enorm 
duur. Hieronder vertel ik u waarom.  
 
A
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le Spaanse 
ostzegels uit die tijd heeft getekend en zijn naam vindt u terug onder de 

k gedrukt in de Fábrica Nacional del Timbre in 

iet bestaan 5 ct groen, 10 ct blauw, 25 ct zwart, 1 pta grijslila en 
 pta rose. Het is bekend dat in het vel van de 10 ct zegels ook een 

 
 

et Ministerie van Belastingen en Oorlog van 28 augustus 1877 werd het 

 

 
De ontwerper is de bekende Eugenio Juliá Jover die bijna al
p
nek van de koning.  
Het is bij deze zegels normaal dat de tanding ietwat onregelmatig is. De 
zegels zijn natuurlij
Madrid.  
 
Zoals u z
5
cliche van de 5 ct zegels is terechtgekomen waardoor er ook een blauwe 
5 ct bestaat. 

Zoals gezegd waren dit eigenlijk fiscaalzegels, maar met het Bevel van
h
gebruik van de fiscaalzegels verlengd tot postaal gebruik, zowel voor de 
gewone post als voor aangetekende post, maar dan alleen voor de waar-
den van 5 ct, 10 ct en 25 ct. M.b.t. de data van circulatie van deze zegels 
heb ik een tabel gemaakt: 



    begin:    eind:  verlengd tot: 
5 ct    Ed.nr. 183 1-6-1876    31-8-1877 31-5-1879 

0 ct   Ed.nr. 184 12-7-1877    31-8-1877 30-4-1879 
77 87

 

ral denken aan wissels 
et wissels of schuldbe-

entenissen waren in die tijd net zo gewoon in het handelsverkeer als de 

oit postaal gebruikt en 
oren om te beginnen helemaal niet thuis in de ‘gewone' Edifil catalogus. 

1
25 ct   Ed.nr. 185 12-7-18    31-8-1 7 30-4-1879 
1 pta   Ed.nr. 186 1-6-1876    niet bekend 
5 pta   Ed.nr. 187 1-6-1876    niet bekend
 
Bij fiscaal gebruik van deze zegels moet u voo
zoals te zien is in deze afbeelding. Betalingen m
k
electronische betalingen van tegenwoordig.  
 

Deze wissel is gedateerd 26-6-1877 en toont een zegel van 10 ct uit de 
bewuste serie. Het betreft hier een zichtwissel getrokken op de Banco de 
España bijkantoor Barcelona van 4.000 pesetas.   
 
De reden dat de zegels zo’n hoge prijsnotering in de catalogus hebben 
gekregen is wel duidelijk. De 1 pta en 5 pta zijn no
h
Terecht staan ze wel alle 5 in de fiscaalcatalogus. Bovendien was de tijd 
waarin ze circuleerden kort. De literatuur en catalogi reppen niet over de 
oplage. De huidige cataloguswaarde van de 2 hoogste waarden postfris 
is resp. € 575,- en € 925,- dus u zult ze ook niet eenvoudig tegenkomen, 
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d. 
erder zijn er ‘maculaturas’ (drukkersuitschot) en de eerder genoemde 5 

ft met het feit dat beide hoge waarden 

BERICHTEN  
ericht van de p

Tesamen met de  in december jl. 
eer de jaarlijkse acceptgirokaart voor de betaling van de contributie 

butie inmiddels 

laat staan op brief. De waarde van de 25 ct postfris is bijvoorbeeld € 48,- 
maar op brief is dit al € 650,- dus de beide hoge waarden op brief moe-
ten wel heel erg duur zijn; de catalogus geeft zelfs geen prijsindicatie.  
 
In de literatuur worden verder nog de diverse proeven genoemd en voor-
al de vele kleurproeven. In de fiscaalcatalogus staan deze afgebeel
V
ct in het blauw. In ons boekje Echtheidskenmerken kunt u zien dat de 
echtheidskenmerken van de zegels van 5 ct en van 10 ct genoemd 
worden en daarin staan alle kenmerken waaraan u de echte zegels kunt 
herkennen. Want al één maand na de eerste emissiedatum werden er 
vervalste zegels gevonden van 5 ct en op 3 augustus 1876 heeft het 
Ministerie van Posterijen en Telegraaf het publiek geïnformeerd dat ze 
hierover bericht had ontvangen van het Ministerie van Belastingen en 
Oorlog. Vervolgens worden de kenmerken van de valse zegel beschre-
ven maar de details daarvan zal ik u besparen. Daarna werd gemeld dat 
ook de zegel van 10 ct inmiddels vervalst was. Veel later is gebleken dat 
er van beide lage waarden meerdere vervalsingen bestaan, in alle ge-
vallen betrof dat postale vervalsingen want filatelistische vervalsingen 
zijn niet bekend van deze zegels.  
Ik hoor u denken: waarom zijn de lage waarden vervalst en niet de beide 
schaarse hoge waarden die zo duur zijn. Dit is een goede vraag en ik 
vermoed dat dit alles te maken hee
niet postaal mochten worden gebruikt. Maar tegelijk is dit onlogisch om-
dat ook fiscaalzegels vaak zijn vervalst. Waarschijnlijk was er gewoon 
niet genoeg vraag bij de verzamelaars naar deze beide hoge waarden. 
Toch is er later blijkbaar ooit een vervalsing gevonden van de 5 pta 
hoogste waarde want in de fiscaalcatalogus wordt deze genoemd en 
afgebeeld. Helaas is de afbeelding te klein en te onduidelijk om over te 
nemen. Toch goed om te weten ! 
 
 

DIVERSE 
 
B enningmeester 

veilinglijst van de Kerstveiling ontving u
w
voor 2011. Een groot aantal leden heeft de contri
overgemaakt, diegenen die dit nog niet gedaan hebben worden hierbij 
verzocht dit nu te doen, om extra werk voor de penningmeester te 
voorkomen. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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dres is gewijzigd? Zijn 
dres is als vanouds: ksp-iberia@planet.nl

Is uw e.mail adres gewijzigd? 
Wilt u Henk Veen s.v.p. een mailtje sturen als uw a
a . Zorg dat u bereikbaar blijft. 

tvangt u weer een aantal consumptiebonnen 
aarmee u bij de bijeenkomst gratis consumpties kunt afhalen in de 

et mag ook een broodje of soep 

 van deze IBERIA kunt u zien welke 
ublicaties van KSP nog te koop zijn bij Hans Vinkenborg. Hij neemt ze 

sommige uitgaven zijn in de uitverkoop met 

 met de BKD waardoor u tegen geredu-
eerde tarieven zegels kunt laten keuren. Maak hier gebruik van als u 

et te 

Bedankt voor uw hulp !  
 
Gratis koffie/thee, soep en broodjes 
Ook bij deze Iberia on
w
koffiekamer. Koffie/thee of cola, maar h
zijn. Een extra reden om te komen ! 
 
Eigen publicaties van KSP 
Op de binnenzijde van de achterflap
p
mee naar de bijeenkomst en 
50% korting omdat we ruimte willen maken voor nieuwe publicaties. Ook 
de CD Rom met de eerste 80 Iberia’s inclusief een index is verkrijgbaar 
bij Hans, maar die is niet in de uitverkoop. 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,-. Het boekje 
Echtheidskenmerken is uitverkocht. Als u niet naar de bijeenkomst kunt 
komen dan kunt u hem ook bellen/mailen. Met iedere aankoop steunt u 
de vereniging, aarzel dus niet ! 
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)  
KSP heeft een speciale regeling
c
twijfelt aan de echtheid van uw zegel ! Voor de prijs hoeft u het ni
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 bij Frits van Beekum, Henk Veen of Hans Vinkenborg. 
Informatie kunt u krijgen bij genoemde heren of vinden in het Maandblad 
Filatelie. Als u alleen een mondelinge mening wilt kunt u uw dubieuze 
zegels ook gewoon meenemen naar de bijeenkomst, soms kunnen we u 
direct uitsluitsel geven ! 
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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 actueel is en geef uw wijzigingen door aan Hans Vinkenborg. 
 
KSP Jubileum 
In 2012 bestaat KSP 25 jaar. In de komende maanden gaan wij een plan 
bedenken om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Daarbij 
zit o.a. een diner, een excursie, een tentoonstelling tijdens de Postex 
2012 en nog een aantal zaken. Heeft u ook een leuk idee wat we kunnen 
opnemen in het programma? Laat het ons weten ! 
 
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 
Wanneer kunnen we u inplannen voor een presentatie? Heel veel van 
onze leden weten veel over een bepaald onderwerp waarin zij gespecia-
liseerd zijn maar delen hun kennis niet of 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 nogsteeds van harte welkom.  
 
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 veiling-

http://www.ksp-iberia.nl/
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Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP) 
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