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Filatelistische  
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP) 





     VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 16 februari 2013 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. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Bestuursmededelingen;  
4.    Rondvraag;   
5.    Frits van Beekum laat iets uit zijn verzameling zien; 
6. 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. 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 25 mei 2013 te Utrecht 
Zaterdag 14 september 2013 te Utrecht 
Zaterdag 23 november 2013 te Utrecht (Portugese dag!) 
 
 

Toekenning van de Gouden KNBF  
Bondsspeld aan Frits van Beekum 

 
Op 24 november jl werd door de heer Paul Walraven namens het KNBF 
Bondsbestuur de gouden Bondsspeld uitgereikt aan onze voorzitter Frits van 
Beekum voor zijn verdiensten voor de filatelie en in het bijzonder voor zijn 
vele werk als voorzitter van KSP en de Bondskeuringsdienst. Dit vond plaats 
tijdens de feestelijke viering van het 25 jarig jubileum van KSP in het 
Bondsbureau in Utrecht. Alhoewel Frits ‘nattigheid’ begon te voelen toen de 
heer Walraven op de bijeenkomst verscheen, was hij toch aangenaam 
verrast door deze onverwachte 
bekroning. Hij was zichtbaar trots 
toen hij vernam dat de Gouden 
Bondsspeld was toegekend door 
het Bondsbestuur, zoals uit de foto 
blijkt. In de inleidende woorden 
van de heer Walraven werd stilge-
staan bij de vele (bestuurlijke) 
taken die Frits in de afgelopen 
jaren op zich heeft genomen in de 
filatelie (w.o. bestuurslid Filatelie-
Beurs) en in het bijzonder met 
betrekking tot de bestudering van 
vervalsingen en zijn bijdrage aan 
de bescherming van verzamelaars 
tegen vervalsingen.  
In zijn dankw
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oord memoreerde 
Frits dat hij zijn taak niet had 
kunnen volbrengen zonder zijn 
mede-bestuursleden en dat hij 
zeer dankbaar was met deze 
erkenning. De al geplande jubileumreceptie werd door deze bekroning extra 
feestelijk. Op bijgaande foto ziet u het ‘moment surprême’ van de toekenning. 
Heel KSP vindt het een eer dat onze voorzitter is bekroond ! 
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EVENEMENTEN AGENDA 

 
 deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en internationale ten-In

toonstellingen 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.  
 
 
 

2013 
 

, 9 en 10 maart 2013 
oek’ van de Globe organiseert voor de 6e keer een 

8
De afdeling ‘De Achterh
tentoonstelling met 500 kaders in categorie 2 en 3, nu met de naam 
ACHTERHOEK 2013. Deze wordt gehouden in de Van Pallandt Sporthal te 
Varsseveld (bij Doetinchem). Verdere info: www.deglobe-achterhoek.nl
 
23 en 24 maart 2013 

 in het voorjaar weer in het

 ‘ANTWERPFILA’. 

In Antwerpen wordt  
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
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.  
 
29 en 30 maart 2013 

 paasdagen in Gouda de BRIEVENBEURS gehouden Jaarlijks wordt vóór de
waar een groot aantal handelaren vertegenwoordigd zijn die brieven, 
post(waarde-)stukken en prentbriefkaarten verkopen. Hier kun je soms leuke 
dingen tegenkomen ! Dit wordt gehouden in de sporthal De Mammoet, 
nadere info staat in het maandblad Filatelie en op de website 
www.brievenbeurs.com   
 
19 en 20 april 2013 

p deze data wordt in ’s-Hertogenbosch de 4e Nationale 

Maandblad en op www.filafair.nl

O
postzegelbeurs gehouden onder de naam FILAFAIR 
(voorheen bekend als Hertogpost). Deze vindt plaats in 
het Maaspoort gebouw, Marathonloop 1 te ’s-
Hertogenbosch. Open op vrijdag van 10-17 uur en op 
zaterdag van 10-16 uur. KSP heeft een promotiestand 
op de beurs, komt u ook op bezoek? Nadere info in het 

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.ctt.pt/
http://www.deglobe-achterhoek.nl/
http://www.fnip.be/
http://www.brievenbeurs.com/
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sland wordt de jaarlijkse Internationale beurs BRIEFMARKEN-
 gehouden waar veel te beleven is. informatie over de 

2 - 5 mei 2013 
In Essen, Duit
MESSE ESSEN
precieze lokatie en tijden vindt u op www.briefmarkenmesse-essen.de   
 
 
6 en 7 september 2013 

 de Veluwehal in 
 

 vertegenwoordigd. Meer info: 

In
Barneveld vindt weer de
jaarlijkse na-zomer beurs 
handelaren en verenigingen zijn

plaats onder de naam HOLLANDFILA. Veel 

www.eindejaarsbeurs.nl
 
20 - 28 september 2013 

 Leon, noord-Spanje zal op deze data de EXFILNA 2013 
de jaarlijkse Nationale tentoonstelling 

 

29 september 2013 
ok in het najaar wordt er weer een FNIP beurs in Antwerpen gehouden 

LA. Voor informatie zie hierboven. 

8 - 20 oktober 2013 
e POSTEX wordt zoals ieder jaar 

ehouden in 

eel. Met uw KNBF pasje krijgt u korting 

In
worden gehouden. Dit is 
en beurs die door de Spanjaarden als het filatelistische 
hoogtepunt van het jaar wordt ervaren. Er zullen waarschijnlijk 
enkele KSP leden naar toe gaan, w.o. Hans Vinkenborg. 
Gegevens over de exacte locatie zijn ons op dit moment nog niet 
bekend. Komt u ook ? Wel is al bekend dat de Exfilna in 2014 
zal worden gehouden in Alicante. De internationale 
tentoonstelling die medio 2013 in Madrid zou worden gehoude
door. 
 
28 en 

n gaat niet

O
onder de naar ANTWERPFI
 
 
1
D
medio oktober weer g
de Americahal in Apeldoorn. U 
vindt hier zowel een tentoon-
stelling als een groot aantal 
Nederlandse handelaren die overig
zullen hebben, maar verwacht niet te v
op de toegangsprijs. De moeite waard ! Nadere info op 

ens ook wel wat van Portugal en Spanje 

www.postex.nl
 
24 - 26 oktober 2013 
In Duitsland wordt jaarlijks de grote tentoonstelling en beurs BRIEF-

DELFINGEN gehouden, in Sindelfingen dus. Deze MARKENMESSE SIN
schijnt zeer de moeite waard te zijn. Nadere info: www.briefmarken-messe.de
 
 

http://www.briefmarkenmesse.essen.de/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.postex.nl/
http://www.briefmarken-messe.de/


27 en 28 december 2013 
 de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld vindt weer de jaarlijkse 

ts waarin is opgenomen Stamptales voor de 
In
EINDEJAARSBEURS plaa
kinderen. Open van 10-17 uur, toegangsprijs 3 euro. Er zijn ca. 160 
handelaren, het is vaak erg druk maar gezellig, dus warm aanbevolen. Meer 
info vindt u op www.eindejaarsbeurs.nl
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VRAAGBAAK 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt e redactie en leden van Iberia 
oorleggen waarop u zelf geen oor 

egels die ik in de vorige Vraagbaak 
eplaatst heb ontving ik van helemaal niemand een reactie dus zal ik er maar 

ontving ik een 

een stempel waar het woord ‘Paris’ in voorkomt. Vreemd. Overigens k

 
og 3 zegels ‘Pro Tu-

 
u vragen of problemen aan d
 antwoord weet. Of de redactie legt vragen aan u vv

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 !! 
 
Op alle vragen en mooie maar vreemde z
g
van uitgaan dat u die zegels ook niet kunt thuisbrengen.  

Deze keer 

aantal zegels van 
Nico Beek die hij 
uit een partijtje 
heeft gevist. De 
eerste strook 
zegels tonen het 

woord 
an 5 francs (!) en 

omt er 
een afkorting in voor ‘A.S.C.S.’ en verder is in het stempel nog te lezen: 
‘Asociacion …..’ en 
‘Consejo Regional 
……’ en het wapen 
van Spanje. Al met al 
een mengelmoes 
van Spaans en 
Frans. Wie kan ons 
vertellen wat dit is?  
 
Verder vond Nico

‘Solidaridad’ in het Spaans, maar ze hebben een waarde v

n

http://www.eindejaarsbeurs.nl/


rismo’ uit Mallorca met de waarden 25ct, 1 pta en 2 ptas met een afbeelding 
van een fraai geklede dame in klederdracht. Het is misschien wat moeilijk te 
lezen, maar in het stempel staat nog: Hotel Costa d’Or, Lluch Alcari, Mallorca. 
Daarmee staat m.i. wel vast dat het hier gaat om zegels die bedoeld zijn om 
toeristenbelasting te innen over de kamerprijs van het hotel. Voor dat doel 
werden immers vroeger ook zegels gebruikt. Als u een aanvulling heeft hoor 
ik het graag.   
 
Zeer interessant zijn de fiscaalzegels die hieronder getoond worden.  

 
Niet alleen vanwege het feit dat ze ongetand zijn, maar ook omdat het een 
niet bestaande telegraafzegel (links) is met een wel bestaande fiscaalzegel 
(rechts). Maar bovendien staat er een diagonale opdruk/stempel overheen 
van ‘Alicante’. 
Minstens zo vreemd zijn deze 2 
postzegels met de opdruk/stempel 
‘Madrid’, voorzien van een telegraafgat. 
Deze laatste twee zegels zijn bij mij 
bekend in die zin dat ik er ook 2 heb, 
alleen van een andere emissie en die 
toon ik hieronder. Al deze zegels 
hebben dus gemeen dat gesuggereerd 
wordt dat ze fiscaal gebruikt zijn in de 

genoemde plaats. Dat kan bijvoorbeeld als 
bedrijven zegelrecht moeten betalen over 
een (import/export-) document of factuur. 
Alleen zie je deze zegels maar zelden en 
blijft het voor mij een gok of dit wel echt 
fiscaal gebruikte zegels zijn, want tot voor 
kort had ik deze zegels als ‘flauwekul’ 
opgeborgen bij mijn vervalsingen. Voorlopig 

ga ik er nu maar van uit dat het dus toch fiscaalzegels zijn. Ik geloof het pas 
echt als ik zo’n zegel met zo’n plaatsnaam en met een telegraafgat op een 
echt document zie. Ik hoop dat er nog andere leden van KSP zijn die deze 
plaatsstempels op telegraaf gebruikte postzegels hebben, stuur mij dan a.u.b. 
een scan voor plaatsing in de volgende Vraagbaak.  

     Hans Vinkenborg 
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Don Carlos (Mouchon-type) 
1895 - 1896 en 1898 - 1905 

 
Midden augustus 1894 stelde de Directeur van de Casa da Moeda voor om 
de zegels van Don Carlos van 1892, Núcleo/CE 68 - 79,  in een moderner 
jasje te steken. 
De ‘1892-1893'-serie (‘Neto’-type) viel niet in de smaak bij het publiek en ook 
de autoriteiten waren ontevreden over zowel ontwerp als de kleuren en de 
serie liep slechts 3 jaar. 
De artistieke deskundigen besloten de beroemde fransman Eugène Mouchon 
(wederom) in de arm te nemen, die werkzaam was bij de Franse bank en al 
gravures had gefabriceerd voor Franse zegels (1876), Franse koloniën (1881 
en 1892), Guatemala (1878), Roemenië (1880), Luxemburg (1883), België en 
Congo (1884 - 1886), Monaco (1885 - 1891), Tunis (1888) en Ethiopië 
(1894). 
Tevens had hij al de Don Luis I zegels (beeltenis) 1882 - 1887 (CE 56/58 en 
60/65)  ontworpen voor Portugal. 
 
Op 22 september 1894 werd in Parijs het contract getekend voor het 
Continent en alle Koloniën. In april 1895 arriveerden reeds in Lisboa de 
gravures via de posterijen. Tussen april en september 1895 werden er clichés 
gemaakt en volgde er een grote hoeveelheid proeven en probeersels. 
Op 10 oktober 1895 werd bepaald in een portaria (wet) dat op 1 november de 
waarden ‘2 1/2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 80, 100, 150, 200 en 300 Reis’ in 
omloop moesten komen waarbij de ‘Neto’-serie van 1892 - 1893 geldig zou 
blijven tot 30 april 1896 naast de nieuwe zegels. 

De nieuwe emissie, 
Núcleo/CE 126 - 138 (de 500 
Reis, Núcleo/CE nummer 139, 
ontbrak nog), werd zeer goed 
ontvangen door de 
(filatelistische) pers, zowel in 
binnen- als buitenland, met 
een enkele uitzondering zoals 
de “Correio da Manhâ” die op 
3 november 1895 meldde dat 
de nieuwe serie in circulatie 
was genomen, maar dat de 
Parijse gravures veel te duur 
waren en tevens veel te 

wensen overlieten, zoals de druk niet deugde.  
“Onze gelukwensen aan de Casa da Moeda voor de koppigheid om geld naar 
het buitenland te sturen”. 
Toch barstte na verloop van tijd de kritiek los over de fletse kleuren. Vooral 
de lagere waarden zagen er ‘doods’ uit. Deze kritiek trok de Postmeester zich 
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aan en de ‘2 1/2' Reis werd donkerder van tint gemaakt en dat nog wel in 
verschillende graderingen. Derhalve zijn er veel schakeringen in kleur te 
vinden. Ook andere waarden zijn aangepast. 
Daarnaast traden drukfouten op en werden bij de ‘2 1/2, 5, 10, 20 en 50' Reis 
de waarden weggelaten op zegels 
die in het briefverkeer werden 
gebruikt.   
Ook verschenen er kopstaande 
waarden (2 1/2 en 5 Reis), dubbele 
waardeopdrukken, zegels zonder 
tanding, 80 Reis zonder waarde-
vermeldingen de 25 Reis in de kleur 
van de 5 Reis, waarbij men geneigd 
is aan te nemen dat er clandestien 
werd gewerkt. 

In hoeverre zulks valt aan te nemen is moeilijk te 
bepalen. Immers werden er brieven besteld in 
Lisboa en Caldas da Rainha zonder vermelding 
van de waarden 2 1/2, 5, 10, 20 en 50 Reis, d.w.z. 
deze waren verkocht op het postkantoor en 
opgeplakt. Waren het drukfouten of gefabriceerde 
drukfouten. 
De oplage van de 2 1/2 tot en met de 300 Reis 
waren enorm; alleen de 15, 150 en de 300 Reis 
waren beperkt : 15 Reis:  1.475.300 stuks; 150 
Reis: 412.000 stuks en 300 Reis: 890.000 stuks. 

 
Omdat de 1000 Reis en 500 Reis (D. Luís I) uitgeput raakten werd besloten 
een 500 Reis type Mouchon te produceren. De 1000 Reis werd onnodig 
geacht. 
Op 1 juli 1896 werden de eerste 112.000 zegels in circulatie gebracht en 
hoewel men had verordend 
dat de ‘D. Luís I, 500 Reis’-
type tot ‘uitverkocht’ zouden 
circuleren, bepaalde men 
per 1 juli dat alleen de 
Mouchon 500 Reis nog 
verkrijgbaar zou zijn. 
Het waardecijfer van de 500 
Reis werd in aniline-roze 
kleur opgebracht en na 
enkele dagen zonlicht 
verdween de waarde bijna 
geheel, zodat men weer een 
zegel zonder waarde had. 
Van de zegel van 500 Reis 
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werden tot 1908 nog zo’n 500.000 exemplaren gedrukt zodat er totaal 
612.000 verschenen. Curieus is tevens dat alleen de 500 Reis in 12 ½  

tanding bekend is, hetgeen betekent dat de 12 
½ - tandingsmachine in dit tijdperk nog werd 
gebruikt (1895 - 1898) en dat het louter toeval is 
dat alleen de 500 Reis in 12 ½ tanding 
verscheen. De 500 Reis werd van belang voor 
de postpakketten naar de koloniën en brieven 
met aangegeven waarden. 
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werd de waarde van de Gou

 
Tussen 5 mei en 15 juni 1897 kwam de Postunie 
bijeen te Washington (voor de 5e keer) en 
werden de kleuren van postzegels voor het 
internationaal postverkeer vastgesteld. Tevens 
d-Franc aangepast en steeg naar 260 Reis i.p.v. 

200 Reis zodat er in 1898 nieuwe zegels kwamen van 65, 115, 130 en 180 
Reis en de kleuren van de 15 en 25 Reis werden aangepast aan de Postunie 
eisen (groen en rood). 
 
Op 1 juli 1898 kwamen in omloop de 65, 115, 130 en 180 Reis in oplagen van 
respectievelijk: 9.674.000; 880.000; 3.664.000 en 580.000 stuks. Alleen de 
130 Reis heeft een kleuronderscheiding: donkerbruin en bruin, de andere 
hebben geen afwijkingen.  
Wat drukfouten betreft komen er enkele clandestiene weglatingen voor, 
bijvoorbeeld de 130 Reis.  
Ook de 15 en 25 Reis, er 1 januari 1899 in omloop gebracht, vertonen 
geringe kleurafwijkingen. De 15 Reis groen en heldergroen; de 25 Reis rood, 
roze en roze-rood. Zowel kopstaande als weggelaten waarden zijn bekend, 
maar kwamen uit dezelfde clandestiene hoek. 
 
Tenslotte verschenen er 
per 21 juli 1905 de 50 
Reis en 75 Reis in 
omloop met aangepaste 
kleuren ultramarijn en 
bistre, niet omdat de 
Postunie dit voorschreef 
maar omdat men vond 
dat de 50 Reis de 
internationale brieven 
verfraaide.  
Van de 75 Reis is niet 
bekend waarom de 
postautoriteiten de kleur 
aanpasten. Was men 
bang dat de oude 75 Reis 



rode kleur verwisseld zou worden met de nieuwe rode 25 Reis? Waarom 
zulks pas na 6 jaar bedacht? Was het misschien omdat men voor de oude 75 
Reis niet voldoende kleurstoffen kon krijgen, omdat men die nodig had voor 
de nieuwe door de Postunie voorgeschreven roze-rode kleur? 
Hoe dan ook, er verscheen een ‘terra de Cassel’-bistre, bruinachtige zegel en 
met deze twee laatste zegels werd een einde gemaakt aan de Don Carlos 
cyclus, die liep tot 1910. 
Nog te vermelden valt dat er van de Mouchon zegels in 1905 en 1906 
postzegelboekjes werden uitgegeven. 
 

Rond 1907 werd de behoefte gevoeld voor een 
nieuwe zegel van 80 Reis, aangezien de oude 
80 Reis lila van 1895 op 30 maart 1905 uit de 
circulatie was gehaald en men nieuwe tarieven 
moest hanteren vanwege de nieuwe Goud-
Franc-waarde van 200 Reis. Men maakte 
proeven van een 80 Reis mauve-kleur zoals de 
oude Núcleo/CE nummer 134: 80 Reis kleur, 
maar met een rode waarde opdruk. In oktober 
1897 kwam men er achter dat er nog voorraden 
oude 80 Reis bij de posterijen lagen, die men 
gebruikte voor de knelpunten in Porto. Omdat de 
oude zegels dus verbruikt werden, vond men dat 

er geen behoefte was voor nieuwe ontwerpen en besloot men de oude 80 
Reis weer te produceren.  Hoewel de nieuwe 80 Reis van 1907 gelijk diende 
te zijn aan de oude van 1895, kwam er toch kleurverschil, vanwege het feit 
dat er 4 jaren lagen tussen de productie van de laatste 80 Reis en de nieuwe 
identieke van 1907. 
Vandaar het mogelijke verschil van lila en helder-lila. Men produceerde in 
1907 225.000 stuks.  
De Mouchon-zegels bleven in omloop tot 13 augustus 1910 vanwege de 
enorme voorraden. 1 Februari 1908 stierf Don Carlos en circuleerden zijn 
zegels tot de komst van de Manuel II-emissie. Hoewel restanten bij de Casa 
da Moeda voor filatelistische doeleinden werden verkocht, bleven er toch 
reusachtige hoeveelheden over die tussen 16 en 18 mei 1929 werden 
verbrand. 
 
Don Carlos Nieuwe Emissie Project 1907 - 1908 
De Mouchon-zegels circuleerden zonder onderbreking van 1895 tot 1910, 
maar reeds in 1906 begon men te denken aan nieuwe emissies, niet zoals te 
verwachten bij de posterijen, maar bij de Casa da Moeda en zonder de 
postdirecteur te consulteren gaf de Minister opdracht aan de Casa da Moeda 
een nieuwe emissie voor te bereiden, hetgeen zeer ongebruikelijk was. 
Op 26 maart 1907 werden de proeven voor de emissie door de Casa da 
Moeda aan de Minister voorgelegd, nu wel via de posterijen. 
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Drie tekeningen werden goedgekeurd; Één voor Portugal (2 1/2 tot 75 Reis); 
één voor de Azoren en één voor de hogere waarden in Portugal. Deze laatste 
tekening onder invloed van het Mouchon ontwerp van de Wilhelmina-zegel 
van 1899. 

Men ging voorspoedig aan het werk en hoopte eind 
1908 de nieuwe emissie te laten circuleren. 
Maar op 1 februari 1908 werd Don Carlos slachtoffer 
van een aanslag bij Terreiro do Paço en werd 
uiteraard de zaak gestopt.  
Later werd het ‘Carlos’-kader van de tweede 
tekening van de Azoren wel gebruikt voor de ‘Manuel 
II’-zegels. 
Zoals te begrijpen bestaan er diverse proeven en 
tekeningen waaronder bijzonder mooie van deze niet 
uitgegeven zegels. 

 
      Jan van Gerwen 

 
 

 
Aangetekende brief van Lisboa naar Duitsland (totaal 200 Reis: 100 Reis 
aantekenrecht en 2 X 50 Reis, zijnde dubbel tarief naar Duistland) met de 
150 Reis, die zeer moeilijk te vinden is op brief.  
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DE POSTROUTE (4) 
 
door: Hans Vinkenborg. 
 
In de vorige drie afleveringen zagen wij brieven die binnen het eiland Cuba 
hadden gelopen en die resp. vervoerd werden per muilezel, kustschip 
(‘cabotaje’) en per stoomtrein. Vandaag gaan we een stapje verder en kijken 
we naar een brief die vanuit Havana (Cuba) is verzonden naar San Juan 
(Puerto Rico). Op zich zijn brieven tussen de koloniën vrij schaars, mede 
omdat tussen deze twee eilanden weinig goederenverkeer plaatsvond. Dit is 
de brief. 

 
Laten we eerst maar weer even de diverse opschriften op een rijtje zetten: 
- de brief is gefrankeerd met 2 zegels van 10 c.de peso van de emissie van 

Cuba 1883-1888 (Edifil nrs 102); 
- de niet leesbare stempel is van het postkantoor in Havana en in de 

binnenflap valt te lezen dat de brief is geschreven op 16 maart 1887. 
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- linksonder staat de stempel van de forwarding agent die de post voor 
bedrijven en personen aannam en die ervoor zorgde dat de post in het 
juiste schip terechtkwam: J. Rafecas y Cº / Habana; deze 
afhandelingsagent is ook degene die linksboven de stempel ‘Por Pasages’ 
gezet heeft (‘met de Pasages’).  

- tenslotte staat op de achterzijde van de brief nog de aankomststempel San 
Juan / Pto Rico met de datum 9 ABR 87 (‘9-4-1887’). 

 
De brief heeft er dus ruim 3 weken over gedaan om van Havana naar San 
Juan te komen. De hoofdreden daarvan is dat de kolonie werd aangedaan 
door schepen uit Frankrijk, Engeland en Spanje, maar dat die lijndiensten 
hadden met een frequentie van 1 of 2 vaarten per maand. Omdat deze brief 
op de 16e is geschreven denk ik dan ook dat hij net de boot van het midden 
van de maand heeft gemist en pas op 1 april of vlak daarna is verscheept. 
Normaal duurt deze vaart van Cuba naar Puerto Rico hooguit 2 dagen. 
Omdat dit soort vertragingen wel vaker voorkwamen werd door de 
afhandelingsagent steeds gezocht naar alternatieven en kwam het veelvuldig 
voor dat brieven werden meegegeven aan schepen die toevallig in de haven 
lagen en die ook naar dezelfde bestemming moesten. En soms was er ook 
wel een lokale scheepsdienst te vinden die een verbinding onderhield in aan-
vulling op de 
internationale 
lijndiensten. 
Maar dat is 
hier allemaal 
niet gebeurd 
want de brief 
is meegegaan 
met het schip 
‘Pasages’. Dit 
schip was in 
gebruik bij de Spaanse rederij ‘Compañia Trasatlántica’ die vele jaren de 
lijndienst tussen Spanje en Cuba heeft geëxploiteerd. Ik heb hierbij een 
afbeelding van dit schip opgenomen om u een idee te geven hoe deze eruit 
zag. Het is een combinatie van een stoomschip en een zeilschip hetgeen 
sinds 1845 gebruikelijk was op intercontinentale vaarten. Dit schip was in 
Engeland gebouwd in mei 1872 door J.& W. Dudgeon uit Londen met 
motoren met 75 pk en was maar 70 meter lang, bood plaats aan 50 
passagiers en 1.000 ton vracht (dit is klein in vergelijking met de meeste 
schepen op deze routes). Als je de geschiedenis van dit schip opzoekt dan 
kom je al gauw tot de conclusie dat het maar kort op het Caribisch gebied 
heeft gevaren, want vanaf eind juni 1887 werd het ingezet op de lijndiensten 
tussen Barcelona en Gibraltar naar Marokko (en Fernando Poo) en daarom 
omgedoopt in de ‘Rabat’. Uit krantenberichten van die tijd valt af te leiden dat 
de ‘Pasages’ eigenlijk alleen maar af en toe inviel als het vaarschema van de 
standaard lijndienstschepen was verstoord door pech. Het moet dus één van 
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de laatste vaarten geweest zijn die dit schip gemaakt heeft naar Cuba. De 
inschakeling van afhandelingsagenten voor internationale (en dus ook inter-
koloniale) post was een standaard gebruik in die tijd. 
 
 

LERMA 
 
 
Tijdens mijn vakanties in Spanje ga ik graag naar de binnenlanden van 
Spanje. Een keer heb ik ook Lerma bezocht, ook wel bekend als de Villa 
Ducal de Lerma, liggend in de provincie Burgos. Het stadje heeft ca 3000 
inwoners en ligt ongeveer 38 kilometer ten zuiden van Burgos. 

 
De geschiedenis en de ontwikkeling van het stadje 
zijn verbonden met Francisco Gómez de Sandoval y 
Rojas en was bevriend met Felipe III  (in het 
Nederlands Filips III) en kreeg van Felipe III de titel 
Hertog van Lerma (Edifil 1437, een schilderij van 
Rubens wat in het Prado hangt). De hertog liet een 
groot paleis bouwen voor Felipe III wat gerealiseerd 
werd tussen 1601 en 1617 en leek een beetje op het 
El Escorial bij Madrid, maar hij ging er zelf in wonen. 
Af en toe kwam Felipe III daar langs (Felipe III 
verbleef liever in Madrid). 
 
De architect van het paleis was Francisco de Mora, 
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beschouwd als één van de beste architecten van die tijd. Tijdens de Spaanse 
burgeroorlog is het gebouw nog gebruikt als gevangenis.  
Verder is nog te vermelden dat het paleis slechts 2 torens van Felipe III 
mocht hebben, anders had het teveel uitstraling als een “te koninklijk” paleis. 
De Hertog van Lerma verzocht Felipe III echter of hij “de” 2 torens mocht 
laten bouwen naar zijn wens en idee. Felipe dacht dat het ging om de 2 
toegezegde torens en gaf toestemming om ze “te laten aanpassen”. Door de 
schriftelijke toestemming kon de Hertog van Lerma 4 torens laten bouwen.  
 
Tegenwoordig is het een Parador 
(Edifil 4096) en staat in de top 10 van 
de beste hotels in Spanje. 
De Plaza Mayor voor het kasteel is 
één van de grootste pleinen van 
Spanje, zelfs een stuk groter dan die 
van Salamanca. 
Lerma trok ook door de eeuwen heen 
kunstschilders aan, o.a. Ignacio de 
Zuloaga (1870 - 1945), die de “Casas 
del Botero”, gelegen aan de Plaza 

Mayor, heeft geschilderd (botero is een 
maker van wijnzakken). De huizen zijn te 
zien op Edifil 2026. 
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Als u Lerma bezoekt komt u de oude stad 
binnen via een stadspoort waar ook de 
oude gevangenis van Lerma is gevestigd. 
De weg onder de poort loopt naar de Plaza 
Mayor en 
halverwe

ge staat de oude Onze-Lieve-Vrouw kerk 
van de Barmhartigheid.  
Lerma heeft verder nog 3 grote kloosters, 
mede gebouwd/ontstaan doordat de 
Habsburgers, w.o Felipe III, erg gelovig 
waren. 

In Lerma is tevens het  
hoofdkantoor van de 
zogenaamde Arlanza wijnen gevestigd.  
 
Mocht u eens in de buurt komen van Lerma, is het de 
moeite waard om dit plaatsje te bezoeken. 
 
                                                                Frits van Beekum 
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DIVERSE BERICHTEN  
 

ratis koffie/thee, soep en broodjes 
eer een aantal consumptiebonnen 

ieuwe vormgeving IBERIA 
) niet veel veranderd, maar na 25 jaar hebben 

G
Ook bij deze IBERIA ontvangt u w
waarmee u bij de bijeenkomst gratis consumpties kunt afhalen in de koffie-
kamer. Koffie/thee of cola, maar het mag ook een broodje of soep zijn. Een 
extra reden om te komen ! 
 
N
Aan de nieuwe IBERIA is (nog
wij enkele kleine veranderingen aangebracht.  We hebben de vaste rubrieken 
aangegeven met een groene “banner” en de overige artikelen met een 
blauw(achtige) banner. De bladspiegel is iets (verticaal) vergroot en de 
nummering hebben wij aan de “zijkant” geplaatst. Tevens hebben wij een 
nieuw, kleurrijker IBERIA aan de kaft toegevoegd. Mocht u echter andere 
veranderingen aan onze IBERIA willen aanbrengen, kunt u uiteraard contact 
opnemen met de redactie, zijnde: 
redactie@ksp-iberia.nl . 
 
Is uw e.mail adres gewijzigd? 

ailtje sturen als uw adres is gewijzigd? Zijn Wilt u Henk Veen s.v.p. een m
adres is als vanouds: ksp-iberia@planet.nl. Zorg dat u bereikbaar blijft. 
Bedankt voor uw hulp !  
 
Eigen publicaties van KSP 

chterflap van deze IBERIA kunt u zien welke 

nnonces 
ties in Vraag en Aanbod zijn gratis voor leden. Zoekt u iets? Wilt 

Op de binnenzijde van de a
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, maar 
wij zijn bezig met een herdruk die in 2013 beschikbaar komt. Wij houden u op 
de hoogte. Ook hebben wij nog exemplaren te koop van onze recente 
jubileumuitgave van IBERIA 100.   
 
A
De adverten
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. 

mailto:ksp-iberia@planet.nl
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KNBF nieuws / zaalhuur KSP / onderscheiding Frits van Beekum 
In November jl is onze voorzitter Frits van Beekum door dhr. Paul Walraven 
namens het Bondsbestuur onderscheiden met een gouden speld; wij 
verwijzen u naar het aparte stukje over dit heuglijke feit. 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. Zeer aanbevolen ! In een 
vergadering van het Bondsbestuur was in 2012 besloten dat de zaalhuur in 
Utrecht per medio 2013 zou worden beëindigd wegens verhuizing. Maar in 
januari jl. is duidelijk geworden dat het huurcontract wordt verlengd zodat de 
verenigingen (waaronder KSP) toch gewoon in Utrecht op de vertrouwde 
locatie kunnen blijven bijeenkomen. Gelukkig maar ! Overigens werd ook 
bekend dat per 1 januari 2013 een aantal wijzigingen gaan plaatsvinden in de 
samenstelling van het Bondsbestuur doordat de voorzitter en de secretaris 
zijn afgetreden. In de vergadering van april as. zullen dus nieuwe kandidaat 
bestuurders moeten worden gekozen. 
 
Betaling van uw KSP lidmaatschapsgeld 2013 
Een flink deel van de leden heeft inmiddels de contributie vor het jaar 2013 al 
overgemaakt naar onze rekening 150.279. Voorzover wij van u nog geen 
betaling hebben ontvangen sturen wij u hierbij een acceptgirokaart toe. De 
contributie bedraagt € 25. KSP kent ook het elektronisch lidmaatschap voor € 
18 per jaar. 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 dan zelf printen. Controleert u svp nog even of u al heeft 
betaald ! 
 
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 of 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 ! 
 
Veiling zegels Portugal. 
Het bestuur van KSP heeft erover nagedacht wat we moeten doen met de 
veiling van zegels van Portugal omdat er de laatste jaren erg weinig zegels 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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