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VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 17 september 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening;
Ingekomen stukken;
Bestuursmededelingen;
Rondvraag;
Lezing: de eerste Portzegels van Portugal, alsmede de opdrukken,
inclusief herkenning van vervalsingen;
Sluiting.

Tijdens deze bijeenkomst zal Henk Veen iets uit zijn verzameling laten
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 AmsterdamRijnkanaal de afslag "Jaarbeurs" (afrit 17) nemen. Onderaan afrit linksaf
de “Europalaan” op. Onder viaduct door en links, bij verkeerslichten,
"Hollantlaan" op. Na pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan”
op en - na pleintje - linksaf = “Zeelantlaan”.
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- Per openbaar vervoer: Vanuit Utrecht CS met de sneltram richting
Nieuwegein, halte "Kanaleneiland-Zuid" of vanuit CS met bus 7 tot
eindpunt.

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op :
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@hetnet.nl. Als u Spaans
spreekt vindt u meer info over beurzen en tentoonstellingen op www.fesofi.es en voor
informatie over Portugese beurzen op de site van de CTT: www.ctt.pt.

2011
2 en 3 september 2011
In Den Bosch wordt dit jaar onder de naam FILAFAIR een
handelarenbeurs gehouden die vroeger bekend stond onder de naam
Hertogpost. Er is geen ruilbeurs maar wellicht wel iets van uw gading.
Nadere informatie vindt u in het Maandblad Filatelie.
9 t/m 13 september 2011
In Barcelona wordt voor de 54e keer de jaarlijkse tentoonstelling FIESTA
MAYOR 2011 gehouden georganiseerd door de Sallent Filatelic met
steun van de stad. Deze wordt gecombineerd met de 28e Jeugdbeurs.
Dit is te vinden in de expositiezaal Joan Vilà i Valenti op het adres Calle
Angel Guimerà 5 te Sallent, Barcelona.
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1 en 2 oktober 2011
In Antwerpen wordt in het najaar weer in het Bouwcentrum (Antwerp
Expo) de grote postzegel- en muntenhandelarenbeurs gehouden waar
velen iets van hun gading zullen kunnen vinden. Ik kan het aanbevelen!
Deze wordt door de FNIP georganiseerd, onder de naam ‘ANTWERPFILA’. De adres van de beurs is aan Jan van Rijswijcklaan 191 naast de
ringweg rond Antwerpen dus gemakkelijk bereikbaar en met volop gratis
parkeerruimte naast het gebouw. Toegang € 3,- voor 2 dagen. Info:
www.fnip.be.
30 september t/m 8 oktober 2011
In Valladolid in noordwest Spanje wordt dit jaar voor de 49e keer de jaarlijkse nationale tentoonstelling EXFILNA 2011 gehouden. Naast de tentoonstelling met 600 kaders zullen een klein aantal handelaren present
zijn die Spaans materiaal aanbieden. De beurs is in de ‘Cúpula del Milenio’, de koepel op de Plaza del Milenio vlakbij de Plaza Mayor en het station. Er verschijnen verschillende postzegels, w.o. gepersonaliseerde zegels gewijd aan de ‘Ruta del Hereje’ naar de roman van Miguel Delibes.
14 - 16 oktober 2011
De Postex wordt zoals ieder jaar medio oktober weer gehouden in de
Americahal in Apeldoorn. U vindt hier zowel een tentoonstelling als een
groot aantal Nederlandse handelaren die overigens ook wel wat van
Portugal en Spanje zullen hebben, maar verwacht niet te veel. Met uw
KNBF pasje krijgt u korting op de toegangsprijs.
28 en 29 december 2011
Ook de eindejaarsbeurs wordt dit jaar weer gehouden in de Veluwehal in
Barneveld, onder de naam EINDEJAARSBEURS/STAMPTALES. Op
deze beurs vindt u vooral veel kleine handlaren en hier kunt u vast wel
wat vinden dat de moeite waard is. Aanbevolen.

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,
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is het echt noodzakelijk dat iedereen die een plausibele oplossing voor de
opgeworpen vragen kent zijn reactie doorgeeft aan Frits van Beekum (Portugal) of
Hans Vinkenborg (Spanje). Uw ervaring en kennis is echt nodig !!

Ik ontving nog 2 reacties op de vorige Vraagbaken.
Allereerst van Peter Moorer die meldde dat de rode zegel
met de soldaat van het Oostenrijks-Hongaarse leger die
ik hierbij verkleind afbeeld inderdaad van Argentinië is en
geplaatst moet worden in de rubriek weldadigheidszegels.
In de grotere versie die u vorige keer vond kunt u in de
marge een goede aanwijzing vinden. Opgelost.
Ook op de Portugese zegel die 2
nummers geleden in de Vraagbaak
gestaan heeft kwam alsnog een
vertraagde reactie binnen, die een
oplossing geeft.
Henk Veen meldde over deze zegel
(die ik ook nog even verkleind afbeeld)
het volgende. Dit vignet is er een uit
een serie uitgegeven in 1911 door de
Monarchisten ter gelegenheid van de invasie in Portugal in oktober 1911
vanuit Galicië. Men probeerde toen de Monarchie te herstellen doch dit
mislukte. De afbeeldingen stellen historische gebeurtenissen voor uit het
verleden. De afbeelding in het midden herinnert aan de Slag bij Ourique
in juli 1139 door de eerste koning van Portugal, Afonso Henrique. In
deze slag zou hij niet minder dan 5 moorse koningen hebben verslagen,
waarna hij de vijf wapenschilden, elk voorzien van de vijf wonden van
Christus, in zijn eigen wapenschild zou hebben opgenomen als
herinnering aan een goddelijk visioen welke hij de nacht voor de Slag
zou hebben gehad.
De afbeelding van de twee Miguel’s is zeer interessant. Maria da Gloria
werd voor de eerste maal koningin van Portugal toen haar vader Dom
Pedro IV afstand van de troon deed in mei 1826. Zij was toen 7 jaar oud.
Maria zou moeten trouwen met haar oom Miguel (een broer van Pedro
IV) die moest instemmen met een liberale grondwet en moest
functioneren als regent tot zijn nicht meerderjarig was geworden. Miguel
deed alsof hij dit accepteerde, maar zette koningin Maria II af en
benoemde zichzelf in 1828 tot koning Miguel I. Hij trok de liberale
grondwet in en regeerde als absolutistisch vorst. Dit leidde tot een oorlog
met zijn broer Dom Pedro welke hij in 1834 verloor. Hij werd verbannen
en bij de nieuwe grondwet van 1838 werd bepaald dat hij en zijn hele lijn
werd uitgesloten van de troon. Hij week uit naar Oostenrijk. Zijn zoon
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Miguel II noemde zich hertog van Braganza, doch deed wel officieel
afstand van zijn claim als vorst. Aangezien de laatste koning van
Portugal, Dom Manuel II, in 1932 kinderloos overleed in Engeland is de
uitsluiting van deze lijn in 1950 door Salazar herroepen.
De huidige hertog van Braganza, Dom Duarte Pio, is een kleinzoon van
Dom Miguel II.
Mooi, dat is dan als nog duidelijk geworden, weer een vignet thuisgebracht. Deze keer heb ik 2 vignetten gevonden die met de winterhulp te
maken hebben. Want dat leid ik af aan het opschrift Auxilio de Invierno
dat op beide zegels
voorkomt. Maar u
zult ze vergeefs
zoeken in de catalogus bij het hoofdstuk
winterhulpzegels, daar staan
alleen de klassieke
zegels in. De linker
zegel heeft een nominale waarde van 1 petesa en
de rechter van 2 pesetas. Verder staat er helemaal
niets op, ook geen naam van een drukkerij of zo.
Dus blijkbaar zijn dit moderne winterhulpzegels die niets te maken
hebben met de Burgeroorlog, maar wie heeft deze vignetten wanneer
uitgegeven ? Als u het weet hoor ik het graag van u.

Tenslotte nog een zegel met wat meer aanknopingspunten. Deze
bruingrijze zegel toont een gerasterde
afbeelding van Dr. Thebusem (zijn
naam staat onder het portret) en het
opschrift waaruit blijkt dat het iets te
maken heeft met de posterijen, want
Carteros zijn postbezorgers. En
Montepio is volgens mij een beroemde
berg. Er wordt een vrijwillige bijdrage
van 5 centavos gevraagd en midden
onder staat nog als tekst: Cartero …..
Honorario. Het woord op de puntjes kan ik niet goed lezen, ook niet als ik
het sterk uitvergroot, maar het lijkt op Mayor. Dat zou op zich kunnen als
ze daarmee Dr. Thebusem willen eren. Wie weet iets te vertellen over de
achtergrond van deze zegel ?
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Lokale Telegraafzegels van Puerto Rico
door: Hans Vinkenborg
In 1889 verscheen er een boek in Madrid van de hand van J. Jimeno
Agius over de Posterijen en Telegraaf van Spanje en daarin wordt kort
ook iets gezegd over de koloniën. In dat jaar (1889) waren er in Cuba
telegraafkabels met een totale lengte van 3.792 km en 93 stations met
een meer of mindere permanente status en met met meer of minder
beperkte telegraafservice. In Puerto Rico bedroeg de kabellengte 833
km en het aantal telegraafstations 40. Hoe dit in de Filipijnen zat zal ik u
later nog wel eens vertellen. Dat het telegraafverkeer toen nog in de
kinderschoenen stond blijkt ook uit het feit dat in Cuba en Puerto Rico
officiële in Madrid gedrukte telegraafzegels pas vanaf resp. 1868 (Cuba)
en 1871 (Puerto Rico) in gebruik kwamen. Maar voor de volledigheid
moet daarbij nog vermeld worden dat er in Puerto Rico rond 1888 ook
lokale telegraafzegels bestaan hebben en die zijn lokaal gedrukt in
opdracht van een aantal dorpen die hieraan blijkbaar behoefte hadden.
Deze dorpen en steden zijn devolgende: Añasco, Bayamon, Cayey, Hato
Grande, Juncos, Lares, Luquillo, Naguabo, Vega Baja, Yabucoa en
Yauco. Deze zegels zijn zoals u al vermoedde erg zeldzaam en het heeft
jaren geduurd voordat ik er één in het echt heb gezien en kon kopen. Ik
bezit nu na jaren verzamelen vier exemplaren en die toon ik u hierbij.

U zult ze in geenenkele officiële catalogus vinden, maar in de literatuur
en in oude catalogi staan ze wel, b.v. in de catalogus van Walter Morley
uit 1900 over ‘Telegraph Stamps of the World’. De vraag is hier weer:
waarom zijn deze lokale zegels gedrukt ? Het vermoeden is wederom
schaarste aan gewone telegraafzegels. De zegels die vanuit Madrid
moesten komen waren lang onderweg en menig schip is nooit
aangekomen en in een hurricane vergaan. Dan geldt blijkbaar ‘nood
breekt wet’ want er is geen andere plausibele reden te bedenken. Ook
nu valt Cuba weer uit de toon want daar hebben geen lokaal gedrukte
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telegraafzegels bestaan voorzover men weet. Het model van al deze
lokale zegels is gelijk zoals u ziet zodat enige vorm van coördinatie wel
aanwezig heeft moeten zijn. Maar over de verdere achtergrond is niets
bekend. Er zijn mij geen documenten of telegraafstukken bekend waarop
deze lokale zegels zijn gebruikt. Als u er één tegenkomt moet u er dus
zuinig op zijn.

EEN AARDIG TIJDSBEELD

Wat kun je hier nog
aan
toevoegen?
Deze schone dame
in
Spaanse
klederdracht
heeft
een
Spaanse
briefkaart in handen
van
opmerkelijke
grootte. Wat het
moet
voorstellen
weet ik niet, maar
mooi is het wel.
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Portugal 1876 (1880):
Overgang van de Reliëfdruk naar Boekdruk
Bovenstaande informatie zal
de aandachtige lezer van het
KSP blad niet onmiddellijk
doen opspringen maar toch
verdient deze omwenteling
wel de aandacht; immers
was er bij de reliëfdruk een
ware
stroom
van
onregelmatig-heden te zien
wat zou dat dan niet te
betekenen hebben bij een
volledig nieuw systeem.
Er werd in 1876 begonnen
met de fabricatie van de
Jornaes-krantenzegel
van
2,5 Reis en dat eenvoudige
zegeltje leverde al meteen 12
variëteiten op en wel met 3
papiersoorten, drie tandingen
en een drietal kleuren die onderling ook
weer afwijkingen vertoonden. Er zou zelfs een ons onbekende papier
soort zijn gebruikt de “filigrano” (watermerk) met de letter “C” !
1880 - 1881 met circulatie tot 1882/83 Don Luis zonder Reliëf in “perfil”:
zijaanzicht. Het betreft hier de Afinsa zegels CE 52 - 55.
De Directeur van de Posterijen verzocht in een schrijven aan zijn collega
bij de Casa da Moeda om via het nieuwe proces een serie zegels te
gaan produceren lopend van 2,5- tot 500 Reis; 12 verschillende op het
koningsbeeld na. Men benodigde daarvoor een stoommachine met een
conducteur, 2 mensen die de vellen invoeren en een “wegtrekker” van de
bladen. Hierbij rijst de vraag of de twee mensen die de vellen invoeren
van de bladen niet konden weghalen. De bedoeling was om alle
reliëfzegels te annuleren voor verder gebruik. Het nieuwe proces zou
veel goedkoper zijn en veel meer bestendig tegen vervalsing en
“wassing” van de stempels. Zoals bekend waren vooral de porcelanazegels berucht om de eenvoudige afwasbare afstempeling.
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De Directeur van de Casa da Moeda was weliswaar een voorstander van
het nieuwe proces maar wilde voor eerst de grootst mogelijke
waakzaamheid betrachten omdat het nieuwe systeem het vervalsen veel
eenvoudiger zou maken, te meer daar de reliëfzegels in 25 jaar geen
vervalsingen hadden gekend. Met deze half afwijzende en afwijkende
mening over de vervalsingen kreeg het initiatief geen vervolg zoals bij de
Posterijen gewoonlijk het geval was. Er bleef echter de grote behoefte
aan nieuwe zegels en wel werd pressie uitgevoerd op een Professor van
de Schone Kunsten om een 25 Reis zegel te graveren, omdat men aan
dat zegel een enorme behoefte had en beslist naar het goedkopere
proces wilde overgaan. Er moest een nieuw ontwerp komen van de
koning in profiel, naar rechts kijkend, maar de goede Professor had geen
enkele profielfoto van de Koning Luis voorhanden. De druk werd zo groot
dat hij tenslotte zonder foto en uit eigen verbeelding een kopje graveerde
dat sprekend geleek op Victor Manuel II van Italië.

Dit werd nu zegel CE 53 blauw grijs 25 Reis en bij gebrek aan de
nieuwe, stoommachine gedrukt op de drukkerij van het Ministerie van
Financiën en economie. Correct zou zijn geweest om dit zegel met
nummer 53 alleen te laten buiten deze emissie, aangezien deze buiten
de uitgifte van 1880 viel. Michel geeft ten onrechte de datum van 20
december 1879, maar vermeldt de zegel wel correct als apart van de
serie. Marquez vond een circulaire van de Posterijen dat de circulatie
9

begon op 5 januari 1880. De druk van de 25 Reis CE 53 vond plaats in
november 1879 en februari 1880 twee uitgiften dus in totaal 2.758.000
zegels.
Omdat zelfs de graveur het zegel nergens op vond lijken en ook de Post
het niet kon aanzien werd era/i op 5 maart 1880 toestemming gegeven
voor een nieuw zegel en in mei circuleerden al de 25 Reis, nummer 54
zegels, in 1880, De onderdirecteur van de Posterijen was nota bene naar
de Koning gegaan voor een profielfoto en die foto werd nu gebruikt voor
de aanmaak van nummers 52, 54 en 55. Helaas was het licht bij de
opname bijzonder slecht zodat onze arme professor zegelgravures
maakte die de latere zegels meer op opperrechter Vaz Preto deden
gelijken dan op de Koning. In die tijd heette deze emissie dan ook de
Vaz Preto emissie. Er moet waarheidsgetrouw aan worden toegevoegd
dat opperrechter en Koning wel enigszins op elkaar geleken.
De eerste emissie van de 25 Reis violet in mei 1880 bedroeg 308.000
exemplaren, in totaal volgden er 28.448.000 zegels in 4 uitgaven. In Juni
1880 volgde de 5 Reis nummer 52 in het zwart tot bruinachtig en in
januari 1881 de blauwe 50 Reis met 1.344.000 exemplaren als nummer
55. De 25 Reis violet, nummer 54, is te vinden in allerlei kleuren met als
basis violet, roodachtig lila en grijsachtig violet in allerlei schakeringen en
natuurlijk alle zegels in 12 ½ of 13 ½ tanding in fijn of medium liso
papier. Van deze serie is nu de 5 Reis het interessantste.
5 Reis CE 52
Ehrenbach en Marsden waren van mening dat er twee platen waren
gebruikt bij de maken van dit zegels en sindsdien worden er twee types
aangegeven Type I met een blanke strook van de rechter snor punt via
de neusvleugel naar de ooghoek en Type II waar het witte veld in de
schaduw ligt en er dus bijna niet is. Volgens onze eigen Karel George
was er geen sprake van twee platen; eerder van een aangedikte- c.q
geretoucheerde plaat waar een of ander lichaamp-/smetje tussen
gekomen was. Marquez vond inderdaad de opdracht terug om de plaat
te retoucheren en wel in de Postarchieven en dit retoucheren had die
witte vlek tengevolge en kan er dus met recht over twee types worden
gesproken. Merkwaardig is nu dat Marquez in zijn boekwerk dezelfde
afbeelding van de twee types aangeeft als de catalogi maar abusievelijk
de type nummers verwisseld heeft en dus de verwarring des te groter
maakt.
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De voorbeelden 5 Reis, CE 52.

Type I: Er waren 2.756.000 zegels in twee emissies juni en november
1880 in liso, médio en fino met tanding 12 ½ en 13 ½. De kleur was
zwart.
Type II 5.824.000 zegels in maart 1881, liso, médio en fino met
bovenstaande tandingen.
2.800.000 Zegels in september en oktober 1881 kleur zwart-bruin, zowel
in liso als porcelana papier. Hoewel Afinsa aangeeft dat er hier alleen
van porcelana papier sprake was, is het volstrekt onduidelijk waaruit de
laatste twee emissies bestonden. Volgens Marquez werden er zowel liso
als porcelana zegels uitgegeven. Een teken daarvan is dat de porcelana
gebruikt zegels tegen de 100 Euro lopen en dat ze nauwelijks te vinden
zijn. Derhalve mag men afleiden dat het merendeel van de 2.800.000
zegels op liso papier zijn vervaardigd, wederom met de 12 ½ en 13 ½
tandingen. Opvallend is dat het tweede type een bruinachtige zegel
oplevert.
Een correcte catalogus zou de vier verschillende zegels aangeven met
hetzelfde koningsbeeld in 12 ½ en 13 ½ tanding:
• Don Luis in profiel 25 Reis grijsblauw, liso, médio en fino in twee

emissie-producties: november 1879 en februari 1880, totaal2.758.000
zegels CE 53.
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• Don Luis in profiel 5 Reis type I zwart van juni en november 1880 in

twee oplagen in totaal 2,756.000 exemplaren in liso, médio en fino CE
52.
• Don Luis in profiel 5 Reis type II zwart-bruin maart 1881 en oktober
1882, liso, médio en fino, in totaal 5.824.000 exemplaren in twee
emissies. CE 52.
• Don Luis 5 Reis in profiel zwart-bruin Type II september-oktober 1882
twee emissie van in totaaI 2.800.000 exemplaren in porcelana en
(waarschijnlijk) het merendeel in liso, CE 52.
• Don Luis 25 Reis in profiel, lila, violet en vele roodachtige schakeringen
mei 1880 in liso papier, médio en fino door 4 emissies met een totaal van
28.448.000 zegels. CE 54.
• Don Luis 50 Reis in profiel, blauw en licht blauw in liso, médio en fino,
gemaakt in januari 1881 in een totaal van 1.334.000 zegels. CE 55.
Conclusies
De overgang naar het nieuwe
typografische systeem was dus niet
helemaal onbekend terrein, daar
immers de nummer 48 krantenzegel al
eerder op deze wijze was gefabriceerd
en er in 1869 al in de koloniën dit
proces werd gevolgd.
Was nu de Reliëfdruk van de rechte
band zegels al een toegangsgebied tot
een
filatelistische
jungle,
waar
specialisten geen raad mee weten en
zelfs Armando Vieira een heel
boekwerk publiceerde over dit gebied,
ook de nieuwe typografische (boekdruk) probeersels liepen uit op een
ramp met vooral zegel CE 53.
Reeds tijdens de druk van CE 53 werden er nieuwe gravures gemaakt
voor nummer 54 en de resterende zegels van de serie. Enkele maanden
na de komst van CE 53 begonnen reeds de nieuwe zegels te circuleren
die echter op hun beurt even desastreus waren zodat al in augustus
1880 op zoek werd gegaan naar weer nieuwe gravures en zegels. Dit
werden de Mouchon typen vanaf CE 56.
Door gebrek aan bepaalde zegelwaardes - vooral de 25 Reis - was er
een enorme behoefte aan voorraden, Derhalve de grote haast met het
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graveren en drukken op alIerlei soorten papier met goede en slechte
inkten en altijd met verschillende tandingen.
De Portugese filatelie blijft een nog steeds onderontwikkeld gebied voor
de onderzoekers. Nieuwe veronderstellingen en halve feiten zijn
oncontroleerbaar; vervalsingen en echte zegels lopen in elkaar over en
zelfs de looptijd en aanmaak tijd van zegels kan veel langer zijn dan
verondersteld in publicaties.
Neem bijvoorbeeld de nieuwe kleuren van de “rechte band”-zegels CE
49, 50 en 51, in 1879 en 1880 aangemaakt, jaren na de “rechte band”series van 1870. Ook sluiten hierbij aan de twee “rechte band”-zegels
van 1884, CE 66 en 67, lopend tot 1910 !
Van hoeveel “rechte band”-zegels zijn er latere emissie drukken geweest
die niet in de archieven van de Casa de Moeda terug te vinden zijn en
die derhalve bij toevallige verschijning als vals bestempeld worden.
Ikzelf dacht al jarenlang een fraaie
en mooi gestempelde CE nummer
49 “verde azul” te bezitten met een
waarde van rond de 400 Euro totdat
ik laatst bij een toevallige nameting
een tanding constateerde van 11 ½,
welke dus 6 jaar na de CE 49 druk
voor het eerst werd toegepast na de
aanschaf
van
een
nieuwe
tandingsmachine 11 ½ in 1886.
Een vervalsing of wellicht en hopelijk
een onbekende latere druk?
Onze eminente voorzitter Frits van
Beekum heeft nu als keurmeester
geconstateerd, dat het geen vervalsing is, maar een “na-tanding”, dus
men heeft een slechte tanding opnieuw getand met de verkeerde 11 ½
tanding.
Nu komt dus de vraag op; wie heeft er een 11 ½ tandingsmachine thuis
staan. Of een vriendje bij de Casa da Moeda. Maar waarom dan niet een
12 ½ of 13 ½ “na-tanding” gemaakt, hetgeen de na-tanding uiterst
moeilijk maakt om te kunnen constateren.
Jan van Gerwen
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SIGAREN, SIGARETTEN EN POSTZEGELS
door: Hans Vinkenborg
In mijn jeugd, nog voordat ik postzegels ben gaan sparen, spaarde ik
sigarenbandjes. Dat was een probleem want mijn vader rookte pijp, dus
dat schiet niet op. Gelukkig had ik een ruim arsenaal ooms die wel
sigaren rookten dus die kregen allemaal de opdracht om de sigarenbandjes voor mij en mijn broertje te bewaren. En in de loop der jaren is
dat nog een aardige verzameling geworden, bloemen, vlinders, gebouwen en wat dan ook. Maar een aantal sigarenmerken gaven als bonus
iets extra onderin de sigarendoos, meestal een grootformaat sigarenbandje. Dus die hebben we ook verzameld. Dat was net zoiets als de
koekjes van Verkade waar je ook plaatjes bij kreeg, u kent ze wel, de
Verkade albums zijn nog steeds een geliefd object.
Maar ook al jaren daarvoor, in de jeugdjaren van mijn vader bestond
deze gewoonte. Zowel bij sigaren als bij sigaretten kreeg je plaatjes
cadeau waarmee je een album kon vullen. Dat was in Spanje niet anders
en ook in Argentinië bestond deze vorm van reclamemaken zoals hierna
zal blijken. Normaal zou ik u hier niet mee lastig vallen, ware het niet dat
er ook series van deze plaatjes bestaan met daarop afbeeldingen van
Spaanse postzegels. En daarmee is de cirkel weer rond.
Op de pagina hiernaast ziet u een fraai voorbeeld van 4 reclameplaatjes
die ik onlangs op ebay kocht en die, zoals uit de tekst blijkt afkomstig zijn
uit Argentinië. Maar zoals u ook ziet tonen ze afbeeldingen van Spaanse
postzegels. Ze zijn uitgegeven door de producent
van de (Dandicito) sigaren
en op de achterzijde staat
meestal een lijstje met
adressen waar de sigaren te
koop zijn in Buenos Aires.
En die producent heette
blijkbaar M. Malagrida, want
die naam en zijn adres staan
op de voorzijde van elk
plaatje. Blijkens de tekst zijn die Dandicito sigaren en de sigaretten van
het merk Moro de beste, voor 10 centavos. Verder wordt gemeld dat
sigaren en sigaretten van dit merk de oudste en meest verkochte zijn in
de hele republiek Argentinië.
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Er is blijkbaar een heel grote serie van deze plaatjes, want in de linkerbovenhoeken staan de nummers 13, 125, 170 en 196 en ik vermoed dat
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dit volgnummers zijn zodat je ze op de juiste plaats in een album kunt
plakken. Maar ik kan vast melden dat deze plaatjes niet alleen
postzegels van Spanje tonen, want ik heb soortgelijke gezien met
klassieke postzegels van een groot aantal andere landen. Toen ik aan
deze handelaar (die ook in Buenos Aires was gevestigd) vroeg of hij er
nog meer had met Spaanse postzegels heeft hij zijn hele winkel doorzocht maar uiteindelijk niets gevonden. Ze zijn primitief maar fraai en
zeker verzamelwaardig.
Toen ik nog eens verder ging zoeken op ebay vond ik er nog twee die
duidelijk van een andere fabrikant komen dus die heb ik ook snel
gekocht. Lang leve het internet. Die plaatjes zien er als volgt uit:

De fabrikant van deze plaatjes heet Greco en hij verkoopt zijn fijne kwaliteit sigaretten van het merk Gavilán voor 20 centavos. Ze zijn goed want
voor hen die niet emigreren zijn ze zo goed als Argentijns goud. Dat
hebben ze dus blijkbaar ook in Argentinië. Ook hierop worden primitieve
Spaanse klassieke postzegels getoond en verder staat er nog op: deze
coupon is alleen voor controledoeleinden van dit product en heeft geen
enkele andere waarde (?). Getekend V.F. Greco. Ik heb geen idee of er
nog veel meer van bestaan, ik vind ze mooi. De achterzijde van deze
plaatjes is overigens blanco.
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Sinds ik deze reclameplaatjes ben tegengekomen ben ik verder op zoek
gegaan naar soortgelijke plaatjes, maar tot nu toe zonder resultaat. Onlangs was er een 2e-hands boekenmarkt op de Grote Markt in Haarlem
en daar vond ik een groot aantal handelaren die oude albums verkopen
maar vooral grote hoeveelheden losse plaatjes die uit dit soort albums
komen. Helaas geen met Spaanse of Portugese postzegels erop dus ik
moet elders verder zoeken. Wie weet vind ik er in de toekomst nog meer,
ik hoop het. Heeft u nog een tip? Dat Spaanse postzegels ook voor
soortgelijke reclamedoeleinden gebruikt werden blijkt wel uit het feit dat
Edze van den Berg vorig jaar een prachtige asbak tegenkwam op een
rommelmarkt met een fraaie afbeelding van een Spaanse postzegel op
de bodem. Dus die bestaan ook. Dat hoort mooi bij dit verhaal over
sigaren en sigaretten. Ik blijf zoeken naar meer van dit materiaal, alhoewel het niet makkelijk te vinden is.

De echtheidskenmerken van Ed. 392 - 401
Door: Hans Vinkenborg m.m.v. Frits van Beekum
Onlangs kreeg de BondsKeuringsDienst de serie Ed. 392-401 ter
keuring. Na een grondig onderzoek zijn Hans Vinkenborg en Frits van
Beekum tot de volgende verslag gekomen.
Één van de series die bij vervalsers zeer geliefd was wegens zijn
zeldzaamheid en hoge waarde is de 4e serie van het Rode Kruis, zegels
van de koloniën die geschikt gemaakt werden voor Spanje, Edifil
nummers 392 t/m 401. Ongeveer 90% van de zegels die op de markt
circuleren hebben een valse opdruk.
Wij kennen op zijn minst 3 valse oplagen. De eerste twee zijn het meest
succesvol alhoewel men nooit de kleur van de originele zegels goed
heeft kunnen imiteren, zodat ze goed herkenbaar zijn van de originelen,
vooral onder ultraviolet licht.
Maar als je niet over een originele zegel beschikt voor vergelijking, dan
zijn er nog genoeg andere kenmerken die hen onderscheiden van de
originelen.
Het puntenraster dat als doel heeft om de naam van de kolonie af te
dekken in de eerste vervalsing laat punten zien in de vier hoeken; deze
komen bij het origineel niet voor (1e vervalsing). Nadat Dr. Blas dit
verschil opmerkte werden deze punten weggelaten. Bij de tweede en de
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derde vervalsing zijn de ‘lijnen’ van punten veel schoner gedrukt dan bij
de originelen, want ze raken elkaar niet terwijl de punten in de originele
opdruk elkaar wel raken, vooral in de groepjes van vier punten (::) die
zich acht keer herhalen in de opdruk. Deze raken elkaar altijd (zie
afbeelding).
Tenslotte, het getal 7 dat rechtsonder in het jaartal staat heeft bij de
originele opdruk aan de onderzijde een naar rechts gebogen poot, terwijl
de valse een rechte poot hebben, in alle drie de typen vervalsingen.
De derde vervalsing is het slechtst gemaakt. Naast de hiervoor
genoemde defecten kenmerkt deze zich door de lijn onder de
letterafkorting ‘ta’ van Pta in de zegels nummers 395 en 396; deze lijn is
ongeveer een halve millimeter korter dan bij de originelen en komt niet
onder de tweede poot van de letter ‘a’ van Pta. Wij hebben dit gezien bij
zegels met een dubbele of een drievoudige stempel van Roig –
vanzelfsprekend ook vals – (Roig stempelde ze altijd drie maal).
Nadat deze blunder van de vervalsers bekend was geworden en
rekening houdend met de hiervoor genoemde details, zijn deze
vervalsing ook bekeken op de kleur van de opdruk.
kleuren van de opdruk:
Ed.nr 392, 55ct op 4 pts
Ed.nr 393, 80 ct op 10 pts (M)
Ed.nr 394, 80 ct op 10 pts (S)
Ed.nr. 395, 1 pta op 10 pts (G)
Ed.nr. 397, 2 pts op 4 pts (G)
Ed.nr. 398, 2 pts op 4 pts (S)

origineel:
donker bl. violet
kersenrood
karmijn-kersen
donker bl. violet
grijszwart
kersenrood

valse:
ultramar blauw
karmijnrood
wijnvlekrood
helderblauw
grijsachtigzwart
karmijnrood.

Maar, zoals hiervoor beschreven en als men niet in het bezit is van een
goede serie originelen om de kleuren te kunnen vergelijken, dan kan dit
tot veel verwarring leiden, behalve bij de Ed.nr 392 waarvan het origineel
donker blauwviolet is terwijl de valse opdruk helder ultramar blauw is.
Nog een druktechnische detail: In de opdruk staat aan weerszijden het
opschrift “Alfonso XIII”. In de originele opdruk staat een letter X waarvan
het driehoekje tussen de poten aan de bovenzijde veel kleiner is dan aan
de onderzijde. Bij de valse opdruk is dit bij de X aan de linkerzijde
andersom.
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Verschil tussen Vals en Echt:

Vals

Echt - uit een Llach veiling

Beide ECHTE opdrukken zijn afkomstig uit Spaanse veilingen.
Bron: Joseph Arias.
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DIVERSE BERICHTEN
Gratis koffie/thee, soep en broodjes
Ook bij deze IBERIA ontvangt u weer een aantal consumptiebonnen
waarmee u bij de bijeenkomst gratis 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 !
Is uw e.mail adres gewijzigd?
Wilt u Henk Veen s.v.p. een mailtje sturen als uw adres is gewijzigd? Zijn
adres is als vanouds: ksp-iberia@planet.nl. Zorg dat u bereikbaar blijft.
Bedankt voor uw hulp !
Eigen publicaties van KSP.
Op de binnenzijde van de achterflap van deze Iberia kunt u zien welke
publicaties van KSP nog te koop zijn bij Hans Vinkenborg. Ook de CD
Rom met de eerste 80 IBERIA’s inclusief een index is verkrijgbaar. 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.
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.
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen gereduceerde tarieven zegels kunt laten keuren. 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 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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KNBF Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de gratis elektronische nieuwsbrief van de
KNBF? Deze verschijnt maandelijks en staat boordevol aardige feiten,
artikelen en nieuwtjes. Ook vindt u daarin een actuele agenda voor
lokale beurzen. U kunt worden opgenomen op de mailinglist door een
berichtje te sturen naar de redactie op: redactienieuwsbrief@knbf.nl.
Electronisch lidmaatschap
KSP kent ook het elektronisch lidmaatschap 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 per post 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 dat zelf printen.
Aanlevering veilingmateriaal
Uw te veilen 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. Wel verzoeken wij
u dat materiaal eerst uit te kavelen en te nummeren en te prijzen. Ook u
heeft vast wel dubbel materiaal waar een ander naar op zoek is. Dus
zoek s.v.p. uw materiaal bij elkaar en biedt het aan !
Het 25-jarig jubileum van KSP in 2012
In de vorige bijeenkomst hebben we uitgebreid stilgestaan bij de
organisatie rondom het 25-jarig jubileum van KSP in 2012. Het bestuur
heeft haar plannen toegelicht en verschillende leden hebben
aanvullende ideeën aangedragen die worden meegenomen bij de
verdere uitwerking van de plannen. In de volgende IBERIA hopen wij u
meer te kunnen berichten over activiteiten die op stapel staan. Wel
zoeken wij nog leden die in 2012 iets van hun verzameling willen laten
zien tijdens de bijeenkomst in Utrecht. Mogen wij ook op uw
medewerking rekenen? Meldt u svp aan bij Frits of Hans.

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.
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