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Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 18 februari 2012 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!
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.
AGENDA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening;
Ingekomen stukken;
Bestuursmededelingen;
Rondvraag;
Lezingen, oa van Hans Vinkenborg en Frits van Beekum;
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.
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

2 juni 2012 te Utrecht
15 september 2012 te Utrecht
24 november 2012 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@ziggo.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.

2012
23 en 24 maart 2012
Op deze data wordt in ’s-Hertogenbosch de nationale
postzegelbeurs gehouden onder de naam FILAFAIR
(voorheen bekend als Hertogpost). Nadere info in het
Maandblad en op www.filafair.nl
31 maart en 1 april 2012
In Antwerpen wordt in het voorjaar 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 Jan van Rijswijcklaan 191 naast de
ringweg rond Antwerpen met volop gratis parkeerruimte naast het
gebouw. Neem de afslag 4 en volg de A-12 tot over de ring en volg dan
naar rechts het bord ‘Expo’. De toegangsprijs is € 3,- voor 2 dagen. Info:
www.fnip.be.
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19, 20 en 21 oktober 2012
In de Americahal in Apeldoorn wordt op
deze data de jaarlijkse POSTEX gehouden.
Bij deze gelegenheid zal KSP zich groots
presenteren met een tentoonstelling en een
stand. Nadere informatie hierover volgt
binnenkort. Noteer deze data vast in uw
agenda !

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 !!

Ik ontving geen reactie op de zegels uit de vorige Vraagbaak zodat ik
verder nog niets kan zeggen over de drie kleurrijke zegels met de tekst
Pro-local met daaronder de letters LCB of PCB. Ik hou me aanbevolen
voor reacties in de toekomst. Bij de volgende zegel is de kernvraag: Wie
kent deze meneer ????? Ik vermoed dat het een
Fransman is en dus weten de Frankrijk verzamelaars onder ons wellicht meer. Ik vermoed dit om
dat de Spaanse tekst rondom het portret de
Spaanse vertaling is van de lijfspreuk van de
Fransen: vrijheid, gelijkheid, broederschap.
Bovendien staan in de beide onderhoeken de
letters R en F ofwel Republiek Frankrijk. Helaas
kan ik de onderste tekst niet lezen omdat teveel
bij het perforeren is verdwenen. Ik ga er dus van uit dat dit een Franse
zegel is, maar dan ontstaat de vraag: waarom is de tekst in het Spaans
en wie is die man? Als u hem herkent, geef dat dan svp aan ons door,
want verdere aanknopingspunten ontbreken.
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Op de volgende zegel staan gelukkig wel wat
meer aanknopingspunten. De zegel is in 1
kleur gedrukt, paarsblauw, alhoewel hij er na
het scannen als blauw uitziet. De voorstelling
is die van een kind met een aantal dieren,
waarschijnlijk een kat en muizen. Maar verder
kan ik er weer niet veel maken. De tekst meldt
dat er bij gebruik een vrijwillige bijdrage van
10 centimos wordt gegeven aan het goede
doel: Hogar Bancari. En daar kan ik dus weer
niets mee. Want wat was dat voor een tehuis?
En wat is dat voor een voorstelling linksboven? Als u iets weet hoor ik het graag.
Tenslotte nog dit. Deze gele zegel is
wel bijna zeker een fiscaalzegel, maar
in de catalogus van fiscaalzegels kan
ik hem niet vinden. Het is een grootformaat zegel met een voorstelling
waar ik geen koek van kan bakken. Ik
ga niet raden wat dit kan voorstellen, u
mag uw fantasie de vrij loop laten
gaan. Het moet een lokale fiscaalzegel
zijn getuige de nummering en de
classe en waarde die op de zegel zijn
gedrukt. En blijkbaar is dit exemplaar
gebruikt want iemand heeft met inkt
het getal 49 op de zegel geschreven,
geen ongebruikelijke manier om
fiscaalzegels te ontwaarden. Maar het
is opvallend dat bijvoorbeeld een plaatsnaam ontbreekt terwijl er ook
geen naam van een drukkerij onder de zegel wordt genoemd. Het witte
rafelige papier is overigens ook vaak gebruikt voor fiscaalzegels. Wie
kan mij vertellen wat dit voor een voorstelling is en van welke plaats hij
komt ? Als u een antwoord heeft op een vraag die in deze of de
voorgaande Vraagbaak is opgeworpen dan zie ik uw reactie graag en
met belangstelling tegemoet.
Hans Vinkenborg
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BIJEENKOMST VAN 26 NOVEMBER 2011
Afgelopen november 2011 hadden wij weer een speciale “Portugese
dag” bijeenkomst in Utrecht.
Voor deze gelegenheid kwamen 7 prominente filatelisten inzake de
Portugese Filatelie uit het buitenland naar onze bijeenkomst. Naast ons
trouwe lid Dave Davies, konden wij verwelkomen: Isabel Vieira, Armando
Teixeira, John Swan, Steve Washburne, Roger Lawson en Dave
McIntyre.

Van L naar R: Hans Vinkenborg, Dave McIntyre, Armando Teixeira, Dave Davies,
Roger Lawson en Steve Washburne

Zij, alsmede ondergetekende, verbleven in het Atlantic hotel te Den
Haag, vlakbij restaurantjes aan de Kijkduinse boulevard. Ondanks het
mindere weer in november, een prima locatie om daar te verblijven.
Naar de speciale november bijeenkomst kwamen ongeveer 30 man, wat
weer eens een goed opkomst was.
Tijdens de bijeenkomst hebben Dave Davies (Portugees India) en John
Swan (Portugese prentbriefkaarten en Cinderella’s) zeer interessante
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lezingen (in het Engels) gegeven. Na de lezingen kon men uiteraard
vragen stellen om de materie nader toe te laten lichten.

Voordat John Swan
zijn
lezing
gaf,
showde hij de PPS
clubdas, die nog te
koop is (informatie bij
Frits van Beekum).
Naast John ziet men
op de kaders een
gedeelte van zijn
verzameling prentbriefkaarten
en
Cinderella’s met veel
interessant en weinig
vertoond materiaal.
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Na het officiële gedeelte werd er genoten van de speciale Portugese
drankjes (Portugese wijn en Port) met een Portugees hapje.
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Voor komende viering in november (de 24e) heeft het bestuur een
gecombineerde speciale bijeenkomst: Een Spanje en een Portugal dag
in verband met ons 25-jarig jubileum. Noteert u alvast de datum van 24
november in uw agenda.
Frits van Beekum

DE DOS REALES BLAUW VAN 1851
In 1851 kwam Spanje met de 2e
emissie zegels van 6 waarden met
de beeltenis van koningin Isabel II.
De zegel is gemaakt in boekdruk
en gegraveerd door Bartolomé
Coromina. Bij het opmaken van de
plaat van de Seis Reales, kwam
per abuis een cliché van de Dos
Reales terecht en werd daardoor
meegedrukt in de kleur van de
Seis Reales, zijnde blauw. In 1851
had niemand deze fout gezien.
De eerste melding van deze
“blauwe” postzegel stamt uit 1880,
maar er ontstond tevens een
discussie of dit zegel wel echt was.
De discussie eindigde rond 1900,
toen Antonio Vives een blok in handen kreeg, waarin zich één blauwe
Dos Reales bevond, dat door alle bekende handelaren toentertijd als
echt werd bestempeld. Dit blok kwam later in handen van bekende
verzamelaars zoals Ferrari, Hind en Gálves. Het vreemde nu van dit blok
is alleen, dat de erfgenamen van de laatste eigenaar, het blok niet meer
kunnen vinden en zij hebben dan ook in 2005 een verklaring afgegeven
dat het blok “als verloren moet worden beschouwd”.
Thans zijn er slechts 2 enkele exemplaren bekend, één ongebruikt en
één gebruikt exemplaar, alsmede een verticaal paartje, de Dos Reales
en de Seis Reales samen. Het ongebruikte exemplaar bevindt zich in de
British Library (de “Tapling”-collectie) en het gebruikte exemplaar bij een
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Catalaanse verzamelaar. Er was nog een derde exemplaar bekend,
maar deze is tijdens de Spaanse Burgeroorlog in Barcelona verdwenen.
De Dos Reales kwam slecht één keer in een
vel van 170 stuks voor. Als we Edifil opslaan
ziet men een oplage (verkochte exemplaren)
van 10.860 stuks. Als we dit delen door 170
stuks, komt men uit op slechts 64 vellen en
dus 64 exemplaren van de 2 Reales blauw.
Wie weet, misschien vindt u wel één in uw
verzameling.
Overigens was de Dos Reales het tarief voor
aangetekende brieven, tot 7,2 gram, naar
Portugal. Aangetekende brieven van Spanje
naar Portugal - uit die tijd - zijn zeer moeilijk
te vinden, laat staan met een Dos Reales.
Van een “normaal” rood-oranje
exemplaar zijn slechts 1.432
verkocht en dit zegel is één van
de duurste zegels van Spanje.
Laat staan dat u deze brief kan
vinden.
◄ Hiernaast de enige bekende
exemplaren van de Dos Reales
“blauw” (Ed. 8ec en 8eca).
Bron: http://www.filaposta.com en
//afe-filateliaecuador.blogspot.com

Frits van Beekum

NOG EVEN CARLOS GEORGE
Het zal de aandachtige lezer van IBERIA niet ontgaan zijn dat diverse
Leden van Verdienste naast hun noeste arbeid voor de KSP ook nog
bijdragen leveren voor de invulling van het KSP blad.
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Voorzitter Frits van Beekum en vice-voorzitter Hans Vinkenborg zijn
helaas geen Leden van Verdienste omdat zij zich zelf zouden moeten
benoemen, maar hun inspanningen van het wel en wee van de KSP zijn
wel bekend en worden bijzonder gewaardeerd.
Beider bijdragen voor het bulletin zijn heel bijzonder en geven een
verregaande interesse aan voor de filatelie en in dit verband wil ik even
wijzen op IBERIA nummer 84 waarin Frits van Beekum een uiterst
interessant probleem heeft opgelost door een diepgaande studie van de
persoon Carl(os) George. Deze figuur fladderde half Hollands, half Duits
en half Portugees door de Portugese filatelie, waarbij niemand tot nu toe
wist wie of wat hij nu was. Het is een ingewikkeld zoekwerk om alle
gegevens van iemand, die in 1945 stierf, op te duiken, maar het is Frits
voortreffelijk gelukt.
Hierbij kan ik nog een kleine toevoeging geven met een briefkaart van de
heer Carlos George aan de heer J.J. Stieltjes, Koninginnegracht 140 in
Den Haag uit 1923. U ziet uit de afbeelding dat Carlos George
voortreffelijk Nederlands kon schrijven en dat de heer Stieltjes Portugal
verzamelde.

Wie weet wat er nu nog op de Koninginnengracht 140 te vinden is.
Al met al een prachtig verhaal van Carlos George waarbij Frits van
Beekum helaas een rekenfoutje heeft begaan. In het artikel staat dat de
heer Carlos George op 4 januari 1870 is geboren en dat hij op “71”-jarige
leeftijd op 17 december 1945 is overleden.
Jan van Gerwen
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P.S. (dit is tevens een oproep): Hoewel er een vijftal “Iberianen” aan
het KSP blad hun medewerking geven, zijn er nog zo’n 80-tal potentiële
medewerkers die om één of andere reden hun bijdrage achterwege
laten. Voor ons os het uiterst belangrijk verhalen, anekdoten, vondsten,
vergissingen etc. uit alle bron te vernemen. Schijf dus - al is het met een
kroonjespen - naar Frits; hij kan alles lezen, alle brieven, alle
handschriften, behalve de mijne.
Jan van Gerwen

DE VERVALSINGEN VAN 1E EMISSIE
PORTZEGELS
In september 2010 heb ik een
lezing
gegeven
om
de
vervalsingen van de 1e
emissie portzegels.
De originelen zegels, een
serie van 6 stuks van 5 Reis
tot en met 200 Reis, zijn in
boekdruk
vervaardigd
en
kwamen uit op 1 mei 1898. De
ontwerper (desenho) van
deze zegels is de heer Carlos
Mariá de Miranda Costa en
zijn naam staat onderaan de
linker zuil van de zegel:
“Costa – des”. De graveur
(gravura) is de heer José Sérgio de Carvalho e Silva en zijn naam staat
onderaan de rechter zuil van de zegel: “Silva – grav”. Alle zegels werden
getand met een kam :12.
Er werden 80.000 sets vervaardigd in velletjes van 5 X 8 zegels. Het
gebruik en verkoop liepen niet erg goed en de oplage van de hoogste
waarde, de 200 Reis, is slechts 15.846 stuks.
In 1913 heeft een Parijse drukker de zegels via het zogenaamde photolitho proces de zegels vervalst en gedrukt. Door dit photo-litho proces
zijn de vervalsingen veel grover geworden en uiteraard in lithografie in
plaats van boekdruk. Ook is de kleur van het papier anders, vooral bij de
11

200 Reis, deze is meer gelig dan het origineel (zie afbeelding op pagina
11: Boven origineel en onder de vervalsing).
Doordat de vervalsingen grover zijn, zijn ze ook makkelijk(er) te
herkennen. Vooral de namen van de ontwerper en de graveur in de
zuilen zijn door de grove druk slechts te lezen.

Ook de kleine ornamentjes rond de waarde hebben niet meer de
oorspronkelijke vormgeving, waarbij de punt in de linkerhoek een heel
andere vorm heeft gekregen (zie afbeelding hieronder).
Ook ziet men op de afbeelding hiernaast
het verschil van de van “scherpte” tussen
de naam van de ontwerper: ”Costa – des”.
Niet alle waarden heeft de Parijse drukker
vervalst. Hij heeft alleen de 3 hoogste
waarden van de serie vervalst, zijnde de 50,
de 100 en de 200 Reis. De hierboven
beschreven kenmerken komen op alle drie
de waarden voor, zodat u in de toekomst
een vals zegel kunt herkennen en niet meer
hoeft te kopen.
De
bovenstaande
gegevens
gelden
overigens ook voor de zegels met de
opdrukken van 1911 (CE 195/197). De
opdruk wijkt wel iets af, maar aan het basis
zegel kan men zien of men hier te maken
heeft met een vervalsing.
Frits van Beekum
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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 (en die op de
bijeenkomst te koop zijn). 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 aktueel 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
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alleen een mondelinge mening wilt kunt u uw dubieuze zegels ook
gewoon meenemen naar de bijeenkomst, soms kunnen we u direct
uitsluitsel geven !
KNBF Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de gratis electronische 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 electronisch 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
kontakt 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 bijeenkomsten 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 zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van de
plannen. Ook het bestuur zelf heeft nog wat plannen toegevoegd aan het
programma. In de komende bijeenkomst van KSP zullen wij u meer
vertellen over de activiteiten die op stapel staan. Bijvoorbeeld ook waar
de excursie dit jaar naartoe gaat. Verder zoeken wij nog wel leden die in
2012 iets van hun verzameling willen laten zien tijdens de bijeenkomst in
Utrecht en die daar een korte toelichting bij willen geven; meldt u svp
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PPS voorzitster Isabel Vieira en KSP voorzitter Frits van Beekum
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