№ 104

augustus 2013

Dom Carlos I (Mouchon) nader bekeken,
pagina 8/10

Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 7 september 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 september 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.

Opening;
Ingekomen stukken;
Bestuursmededelingen;
Rondvraag;
Sluiting.

De zaal in Utrecht is te bereiken:
- Per auto: Vanuit richting Arnhem op snelweg na Bunnik afslag "UtrechtNieuwegein-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”.
- 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
Zaterdag
Zaterdag

23 november 2013 te Utrecht (Portugese dag!)
22 februari 2014 te Utrecht
10 mei 2014 te Utrecht
20 september 2014 te Utrecht
15 november 2014 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/cutenews/tabla.php en voor
informatie over Portugese beurzen op de site van de CTT: www.ctt.pt.

2013
6 (en 7) september 2013
In de Veluwehal in
Barneveld vindt weer
de
jaarlijkse
nazomer beurs plaats
onder de naam HOLLANDFILA. Veel handelaren en verenigingen zijn
vertegenwoordigd. Meer info: www.eindejaarsbeurs.nl
20 - 28 september 2013
In Leon, noord-west Spanje zal op deze data de
EXFILNA 2013 worden gehouden in het Auditorio
Ciudad de Leon, Avenida de los Reyes Leoneses 4,
24008 Leon. Dit is de jaarlijkse Nationale
tentoonstelling en de beurs die door de Spanjaarden
als het filatelistische hoogtepunt van het jaar wordt
ervaren. Er zullen een aantal KSP leden naar toe
gaan, w.o. Hans Vinkenborg, Wietze Hoogeveen, Frits
van Beekum, Ria van Diepen en Edze van den Berg.
Komt u ook ? Zie het stukje elders in dit blad. Ook is
al bekend dat de Exfilna in 2014 zal worden gehouden
in Alicante.
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17 t/m 22 september 2013
In Évora is er een bilaterale tentoonstelling; dit
keer
met
Portugal
en
Bulgarije.
De
tentoonstelling wordt gehouden in Palácio
Barrocal, Rua Serpa Pinto 6 in Évora. Enkele
KSP- (en PPS-)leden gaan naar dit evenement.
Inlichtingen via Frits van Beekum.

28 en 29 september 2013
Ook in het najaar wordt er weer een FNIP beurs in
Antwerpen gehouden onder de naam ANTWERPFILA in
de Antwerp Expo (v/h Bouwcentrum). Op deze grote
postzegel- en muntenhandelarenbeurs kunnen velen wel
iets van hun gading vinden. Ik kan het aanbevelen ! Het 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.

18 - 20 oktober 2013
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.
De moeite waard ! Nadere info op www.postex.nl
24 - 26 oktober 2013
In Duitsland wordt jaarlijks de grote tentoonstelling en
beurs
BRIEFMARKENMESSE
SINDELFINGEN
gehouden, dus in de stad Sindelfingen. Deze schijnt
zeer de moeite waard te zijn maar dat weet ik niet uit
eigen ervaring. Nadere info:
www.briefmarken-messe.de

27 en 28 december 2013
In de Veluwehal,
Nieuwe Markt 6 in
Barneveld vindt weer
de jaarlijkse EINDEJAARSBEURS plaats waarin is opgenomen Stamptales
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voor de 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

2014
1 en 2 februari 2014
De jaarlijkse FILATELIEBEURS wordt dit jaar niet in
Loosdrecht maar in Hilversum gehouden in de DudokArena hal op het Arenapark in Hilversum, vlak naast
het NS station Hilversum Sportpark. Deze 26ste beurs
kent als vanouds veel stands van verenigingen en
handelaren. Voor elk wat wils ! De moeite van een bezoek waard.

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 IBERIA werden enkele
toeristische zegels getoond met de Torre de
Belem. De in 1911 opgerichte afdeling
Toerisme, welke (eerst) onder het Ministerie
van Handel viel, moest het Toerisme in
Portugal bevordering. In de twintiger jaren van
de vorige eeuw werd dit ondersteund door
vignetten/cinderella’s. De zegels met o.a.
Torre de Belem werden in de dertiger jaren
uitgegeven in diverse kleuren (9). Ook zijn
propaganda-zegels bekend van andere
gebouwen (o.a.) van de Sé Velha te Coimbra.

4

De tweede getoonde zegel is een liefdadigheidszegel (Caridade) voor het
sanatorium “Maritimo do Norte”.
Doordat Portugal in de 1e Wereld Oorlog geraakte (9 maart 1916), wilde men
“ontheemde en zieken” kinderen goed opvangen.
De heer Joaquim Gomes Ferreira Alvas was iemand die zich het lot van deze
kinderen heeft aangetrokken en richtte een sanatorium op aan de Praia de
Valadares; een onderdeel van de gemeente Vila Nova de Gaia (bij Porto).

De kinderen konden voor verschillende ziekten in het sanatorium worden
behandelend, maar in het bijzonder kinderen met tuberculose.
De zegels in (hoogst waarschijnlijk) 6 waarden: 1, 2, 5, 10 en 50 Centavos,
alsmede een 1 Escudo, zijn in 1917 uitgeven.
De laatst getoonde zegel is die
van de heer Jose Tomás de Sousa
Martins (1843 - 1897), arts en
hoogleraar. Hij staat erom bekend
dat hij vaak kosteloos zijn
patiënten behandelde, vooral de
patiënten die tuberculose hadden.
Een belangrijke doelstelling van
Sousa Martins was, om een
sanatorium te bouwen in de Serra
da Estrela.
Het sanatorium (Garde te Covilhã)
is pas na zijn dood gerealiseerd;
overigens inmiddels een ruïne
geworden.

Jose Tomás Sousa Martins is het symbool van iemand die zich vaak
onbezoldigd inzette voor het goede doel en zijn afbeelding werd later gebruikt
om inkomsten te genereren (cofre de beneficencia). De getoonde zegel van
10 Centavos is na zijn dood (in 1897) vervaardigd.
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Hieronder heb ik 4 Portugese zegels met de vraag of iemand daarop en
antwoord kan geven:

Ik zal u niet lastigvallen met een gedetailleerde beschrijving van elke zegel, u
kunt ze in de afbeeldingen goed zien. De 1e zegel ziet er uit als een politiek
vignet, wellicht met de bedoeling om geld in te zamelen voor de behoeftigen.
De 2e zegel is in 1961 uitgegeven ter gelegenheid van de 100ste
geboortedag van Antonio Enes (wie?).
De 3e zegel is wel de fraaiste, hij is in 1914 uitgegeven ter gelegenheid van
het 1e nationale congres van commerciële en industriële verenigingen.
En de 4e zegel lijkt er een uit een langere serie (want er staat ‘1e serie’) en
deze is blijkbaar uitgegeven door de Liga Portuguesa dos Direitos do Homem
(ofwel: de Portugese Liga voor de Rechten van de Mens).
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Alleen de eerste zegel heeft een “opdruk” 1C en dit zal dus wel een
toeslagzegel voor het goede doel zijn; de overige 3 zegels hebben geen
waarde opdruk en zijn blijkbaar reclamevignetten met als doel de aandacht te
vestigen op een bepaalde gebeurtenis.
Wie weet iets meer over de geschiedenis, het doel en het waarom van deze
Portugese zegels. Ik hoor het graag van u !
Verder kreeg ik van Jan van Gerwen een brief en bijgaande afbeelding die
komt uit een recente catalogus van Paulo Dias.
De Ceres zegel toont 3 gaten met
sterren die 5 punten hebben. Ze
zijn iets moeilijk te zien omdat de
zegel op een donkerblauwe
achtergrond is gescand. Jan
verwijst naar de artikelen die in de
afgelopen 2 jaar in IBERIA
gestaan hebben over zegels met
telegraafperforaties. Hij schrijft
verder: “In de 20 april veiling van
Paulo Dias trof ik bijgaand
sprookje aan: 3 sterren met 5
punten met afstempeling op een
Ceres 2 ½ cents zegel, terwijl de
telegraafperforatie alleen werd
toegepast vóór de republiek van
1912. En toch is de perforatie
identiek aan de 19e eeuwse
telegraaf ontwaarding.
Hoewel ook hier het raadsel blijft
of de 2 ½ cent Ceres zegel op
een brief heeft gezeten of niet, is
er wel een oplossing voor de
diverse sterren. Wietze Hoogeveen heeft een catalogus waar alle perforaties
in staan en daaruit blijkt dat de 3 sterren met 5 punten gaten wijzen op een
Portugese firma die dit in 1912 publiekelijk gebruikte op haar post. Maar het
wonderlijke is dat deze afbeelding in de catalogus van Paulo Dias als
omschrijving had: 3x perforatie met ster van particuliere kaarten/brieven
(Postkaart Geheim / Carta Postal Secreto). En zo staat het ook in de
perforatie catalogus.
De vraag is dan gerechtvaardigd: hoe geheim kunnen die sterren zijn ? Zat
de zegel op een geheime brief (afgestempeld) en dan die 3 gaten, dwars
door de enveloppe en de brief ? Wat voor geheim wordt hier bedoeld ?
Raadselachtig !”
Inderdaad, wie kan het geheim over dit geheim voor Jan oplossen ?
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DOM CARLOS I (Mouchon) NADER BEKEKEN
In IBERIA 102 schreef ons lid Jan van Gerwen een artikel over het ontstaan
en het wel en wee van deze serie, die gedurende 15 jaar van 1895 tot 1910,
in gebruik is geweest. Wat is er echter nog meer over deze serie te vertellen?
Gezien de grote oplagen die van de diverse zegels zijn gemaakt mogen we
aannemen dat ze vele malen zijn bijgedrukt en dat op het papier dat men op
dat moment beschikbaar had.
Deze veronderstelling wordt bewaarheid wanneer we de catalogus
raadplegen. Er vallen ons namelijk twee dingen op;
 bij een aantal waarden staat vermeld dat de zegel ook op geel papier
gedrukt is
 het gebruikte papier wordt omschreven als “liso” (gewoon) en
“pontinhado leve vertical”.
Deze laatste beschrijving betekent dat de zeef van de papiermachine in de
natte papiermassa, waarop later de zegels zullen worden gedrukt, heel lichte,
nauwelijks zichtbare, witte ruitvormige stipjes als een watermerk heeft
achtergelaten en dan ook nog in een verticaal patroon. Dat is op zich niet zo
verwonderlijk want het papier is veelal erg dun.
In de praktijk blijkt dat wanneer we de zegels tegen het licht houden of er
door heen kijken boven een lamp we inderdaad hier en daar lichtere plekjes
kunnen ontdekken. Soms in de rand van de zegel en soms in het witte
gedeelte van het gelaat van D. Carlos. Een dusdanige hoeveelheid lichte
vlekjes zodat we daarin een patroon zien, komt echter zelden voor. De vraag
is dan wanneer noemen we het papier nu “pontinhado”en wanneer “liso”. Liso
papier is immers bij doorzicht licht wolkig en dus ook niet geheel egaal van
doorzicht. Een duidelijke richtlijn hiervoor is helaas niet te geven en het
resultaat is dus geheel afhankelijk van uw eigen oordeel.
Nu de zegels die ook gedrukt zijn op geel papier.
Zelfs bij het bekijken van een groot aantal van de zelfde zegels blijk het lastig
om geel papier vast te stellen. De kleur van het papier varieert van wit via
roomwit naar crème. Soms is een zegel aan de achterzijde veel geler dan
aan de voorzijde. Andersom komt ook voor. Een zegel die aan de voorzijde
een gele rand heeft is aan de achterzijde wit. Plakkers blijken op de
achterzijde een gele vlek te hebben achter gelaten. Alles wijst er op dat de
wijze van bewaring van invloed is geweest op de kleur (of verkleuring) van
het papier. Ook speelt hier de ouderdom en/of de reiniging een rol. Papier
waar houtvezels in is verwerkt zal sneller vergelen dan papier dat geheel is
samengesteld uit cellulosevezels. Ook verkleuring onder invloed van licht,
kan een oorzaak zijn. Als houvast kan men de zegel van 75 réis (CE144)
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bruin op geel gebruiken. De kleur van dit papier geeft aardig weer wat men in
de catalogus bedoeld met geel papier.
In een oude catalogus van Simões Ferreira van 1981 wordt als het gebruikte
papier vermeld “papel liso”, met een voetnoot die vertaald luidt: “Tussen de
vele oplages van deze zegels kan die van 1901 makkelijk herkend worden
door papier fino geel, met gele glimmende gom en met een onzeker en
onduidelijk verticaal wafelpatroon”.
Dit zou een bruikbare aanwijzing
kunnen zijn, maar ik heb geelkleurige
zegels gevonden met een duidelijke
afstempeling vroeger dan 1901. Er is
dus al eerder geel papier gebruikt. Ook
zijn deze zegels niet altijd zo dun dat
ze als “fino” gekwalificeerd kunnen
worden en vertikaal zijn ze soms ook
niet. Ook hier kan men zeggen dat het
geheel afhankelijk is van uw eigen
oordeel. De catalogus geeft ons weinig
houvast en heeft niet altijd gelijk.
Bij het meten van de dikte van het
papier is mij opgevallen dat deze heel
vaak rond de 60 micron ligt. Slechts
enkele keren heb ik papier gevonden
dat duidelijk dikker was, maar toch nog altijd onder de 80 micron lag. Papier
met een dikte onder de 60 micron wordt in de catalogus “fino” genoemd en
tussen 60 en 80 micron “médio”. Het is dus lastig te bepalen.
Ook heb ik gezocht naar een relatie tussen de diverse gevonden waarden.
Zijn gelere zegels dikker en altijd horizontaal of verticaal? Is er een
overeenkomst bij zegels waar ik een vorm van pontinhado zie? Kan de kleur
van de bedrukking mogelijk een leidraad zijn voor het gebruikte papier?
Helaas, ik heb dat niet kunnen vinden.
Het blijft een mooie, interessante serie, waaraan meer te ontdekken valt dan
men in eerste instantie zou denken.
Op de volgende pagina geef ik u een overzicht van de door mij gevonden
verschillende zegels.
Henk Veen
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VERZAMELT U SPAANS GUINEA ?
door: Hans Vinkenborg
De huidige Republiek Equatoriaal Guinea in West Afrika bestond vroeger uit
een reeks eilanden en vasteland-gebied met geheel andere namen; in dit
artikel wil ik u hier graag iets meer over vertellen en iets van de Spaansfilatelistiche aspecten laten zien. Zo komen aan de orde: Rio Muni, Fernando
Poo, Elobey, Annobón en Corisco. Al deze eilanden en gebieden liggen in en
aan de Golf van Guinea en ik zal u eerst een kaart laten zien van dit gebied
zodat u zich kunt oriënteren.
De rij eilanden ligt in het verlengde van een bergrug tussen Nigeria en

Cameroon; ze zijn van vulkanische oorsprong en 10.000 jaar geleden van het
vaste land gescheiden door de stijgende zeespiegel. Van links naar rechts
ziet u op het vasteland Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Equatoriaal
Guinea en Gabon. Om u verder aan
te schakelen meld ik hieronder de
oude namen van de eilanden en het
gebied van Equatoriaal Guinea en
iets over de geschiedenis.
Niet onvermeld mag blijven dat
Spanje aandacht heeft geschonken
aan deze gebieden met zegels in de
wapenserie
en
de
klederdrachtenserie. Op het wapen van
Fernando Poo is goed de ruim 3 km
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hoge vulkaan te zien die het eiland domineert. Rio Muni heeft veel
mangrovebossen die in het wapen terugkomen. De kleding van de dames is
zoals je die mag verwachten in midden Afrika.
De eerste europeaan die het meest noordelijk gelegen
eiland bezocht was de Portugese zeevaarder Fernão do
Pó in 1472. Hij noemde het eiland ‘Formosa Flora’
(mooie bloem) maar toen de Portugezen het in 1494
claimden als grondgebied werd het herdoopt in
Fernando Pó (naar de ontdekker) en begonnen zij er
suikerrietplantages. Zonder dat de Portugezen het
wisten vestigde de Verenigde Oost-Indische Companie
in 1642 een basis op het eiland van waaruit men de
slavenexport vanuit de landen rond de Golf van Guinea
coördineerde. Toen de Portugezen dit in 1648
doorkregen werden de Hollanders verjaagd en namen zij
deze slavenhandel over. Dit duurde voort tot 1778. In dat jaar tekenden
Koning Carlos III van Spanje en Koningin Maria I van Portugal het verdrag
van El Pardo. In dit verdrag kreeg Portugal meer land in ZuidAmerika/Brazilië dan wat eerst was overeengekomen met Spanje in het
Verdrag van Tordesillas. Daartegenover kreeg Spanje het eiland Fernando
Pó (hetgeen werd omgedoopt tot Fernando Poo) en het eiland Annobón en
het vasteland op Afrika tussen de rivieren de Niger en de Ogoue wat werd
omgedoopt in Rio Muni. Tussen 1778 en 1810 werd Rio Muni (het vasteland)
bestuurd door de Spaanse bestuurders vanuit Buenos Aires (hetgeen met de
kennis van vandaag niet erg efficiënt lijkt).
Spanje installeerde een gouverneur op Fernando Poo en nam de
slavenhandel over van de Portugezen. Dus nu had Spanje controle over de
slavenhandel uit deze regio. In de periode 1827 tot 1843 verkregen ook de
Britten een basis op Fernando Poo maar toen Spanje doorkreeg dat zij de
bedoeling hadden om de slavernij af te schaffen werden ze verdreven naar
Sierra Leone. De Spaanse souvereiniteit werd in 1843 hersteld over alle
gebieden die bekend werden onder de naam ‘Territorios Españoles del Golfo
de Guinea’. Rio Muni werd in 1885 een protectoraat en in 1900 een kolonie
van Spanje.
Het vasteland gedeelte dat onder Spaans bewind kwam in 1778 ziet u in
meer detail op de kaart volgende pagina. Rio Muni ligt ingesloten tussen
Cameroon en Gabon. Toen dit naar Spanje over ging kregen zij ook de kleine
eilandjes Corisco en Elobey welke u op deze kaart nog net kunt zien liggen in
de linker onderhoek naast de kust van Gabon. Rio Muni werd gebruikt voor
de verbouw van cacao en voor bosbouw/hout en had Bata (aan de kust) als
hoofdstad.
Het eiland Fernando Poo had Malabo als hoofdstad. De Spanjaarden
herdoopten deze hoofdstad in Santa Isabel. Fernando Poo was verreweg het
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grootste eiland uit de rij eilanden (70 x 32 km). Het is op de eerste kaart
hierboven te zien onder de huidige naam Bioko en ligt het dichtst bij de kust
van Cameroon, op een afstand van 35 km.

De eilanden Elobey, Annobón en Corisco vormden korte tijd een apart
bestuurde provincie van Spanje, ongeveer tussen 1903 en 1909. Annobón
was in 1473 ontdekt op nieuwjaarsdag en dankt daaraan haar naam. Toen dit
eiland in 1778 aan Spanje werd toegewezen kwam de bevolking in opstand
en Annobón verkeerde jaren in wanorde totdat de Spanjaarden aan het eind
van de 19e eeuw de orde herstelden. Later werden de genoemde Spaanse
eilanden inclusief Fernando Poo verenigd met Rio Muni en sinds 1926
werden alle genoemde gebieden verenigd onder de naam Spaans Guinea.
Opgemerkt moet nog worden dat de Portugezen geen afstand deden van de
middelste eilanden in de rij: São Tomé en Principe die vlak boven de evenaar
liggen; deze waren en bleven Portugees en waren bevolkt met Angolezen die
hun land hadden verlaten. Deze twee eilanden zijn nog tot 1975 onder
Portugees bewind gebleven en vormen thans een onafhankelijke republiek.
Spaans Guinea bestond tot 1968 waarna deze kolonie haar zelfstandigheid
verkreeg en werd omgedoopt tot de Republiek Equatoriaal Guinea waarbij de
administratieve hoofdstad van Fernando Poo weer werd omgedoopt in
Malabo (de oude naam) terwijl Bata (op het vasteland de grootste havenstad)
werd benoemd tot hoofdstad van het land. Spaans is nogsteeds de officiële
taal in dit gebied maar men kan er ook nog wel met Portugees terecht.
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Tegenwoordig bestaat 80% van de inkomsten uit olieopbrengsten terwijl men
verder leeft van visserij, bosbouw, cacao en andere agrarische producten
zoals koffie. Door haar Spaans Portugese geschiedenis is 98% van de
bevolking christelijk, vooral rooms-katholiek. De olierijkdom heeft helaas niet
geleid tot een evenwichtige verdeling van de inkomsten en enkele heersers
hebben bijna alle rijkdommen in handen. Minder dan de helft van de
bevolking heeft toegang tot schoon drinkwater en 20% van de kinderen
sterven voordat ze 5 jaar oud worden. Er heerst geen democratie en
stammenstrijd en genocide is nog aan de orde van de dag.
Als we in een Spaanse postzegelcatalogus kijken naar deze Spaanse
gebieden, dan zien we in welke periode postzegels zijn uitgegeven en onder
welke naam:
Fernando Poo: van 1868 t/m 1968;
Spaans Guinea: van 1902 t/m 1959 (van 1909 t/m 1950 grotendeels onder de
naam ‘Territorios Españoles del Golfo de Guinea’);
Rio Muni: van 1960 t/m 1968 (vóór 1960 gebruikte men de postzegels van
Spaans Guinea).
Elobey, Annobón en Corisco: van 1903 t/m 1909 (hiervoor en hierna
gebruikte men op deze eilanden de postzegels van Spaans Guinea);
En verder zijn er vanaf 1968 postzegels uitgegeven door de nieuwe
Republiek Ecuatoriaal Guinea. De genoemde Spaanse gebieden zijn dus de
voorlopers van het verzamelgebied van deze nieuwe republiek. Hieronder
laat ik graag enige zegels van deze Spaanse gebieden zien.
Fernando Poo:
De eerste zegels van Fernando Poo zijn de bekende zegels van Koning
Alfonso XII en de kinderkopjes van Koning Alfonso XIII die we ook kennen
van Spanje en van de koloniën in de west.

Vanaf 1929 verschenen er postzegels waar het staatshoofd niet langer op
voorkwam. De eerste serie was een serie van Spanje waar men ‘Fernando
Poo’ op had gedrukt (links) maar daarna verschenen er postzegels waarop
zowel Fernando Poo als España was gedrukt. De meeste voorstellingen op
de zegels hebben iets te maken met de flora en fauna van het eiland.
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Maar ook zegels met Generaal Franco en allegorische voorstellingen en/of
herdenkingszegels komen voor. Veel zegels lenen zich uitstekend voor een
thematische verzameling, b.v. van vissen en andere dieren.

Het totaal aantal uitgegeven zegels bedraagt
ongeveer 265 en de meeste zijn fraai en
gemakkelijk verkrijgbaar.

Spaans Guinea:
Ook bij het gebied Spaans Guinea komen de eerste jaren alleen postzegels
voor met het staatshoofd Koning Alfonso XIII. Er zijn vele verschillende series
uitgegeven.

Maar vanaf 1924 verschenen er
andere afbeeldingen, eerst een
lange serie met het huis van de
gouverneur (links) en daarna de
Spaanse Rode Kruis zegels met
de opdruk ‘Guinea Española’.
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Toen in Spanje de republiek werd uitgeroepen
door Franco werden ook de zegels van
Guinea voorzien van een opdruk ‘Republica
Española’ zoals rechts
te zien is. Inmiddels
waren de zegels ook
voorzien
van
de
woorden
‘Territorios
Españoles del Golfo de Guinea’ omdat deze zegels
ook op de kleine eilanden gebruikt werden. Vanaf
1951 verdween deze tekst van de zegels. De latere
zegels met alleen de vermelding ‘Guinea Española’
tonen weer een scala van voorstellingen m.b.t. de
flora en fauna van het gebied en hoog-tepunten uit de
(sport-) geschiedenis van het land. Er zijn totaal
ongeveer 400 zegels uitgegeven.
Ook hier hebben alle zegels een raakvlak met het land en de eilanden,
hetgeen zeer te prijzen is.

Rio Muni:

Dit is het grote vasteland-gebied van de kolonie. Onder deze naam
verschenen er pas sinds 1960 postzegels. Tot die tijd werden de zegels van
Spaans Guinea gebruikt.
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Ook de ca. 85 zegels van Rio Muni tonen afbeeldingen die te maken hebben
met het volk, religie en de flora en fauna van het land. De laatste emissie
verscheen in 1968 waarna de postzegels van de Republiek Equatoriaal
Guinea verschenen.
Elobey, Annobón en Corisco:
De kleine eilanden hebben maar korte tijd postzegels onder eigen naam
gehad, toch zijn er zo’n 50 verschenen. Alleen in de periode 1903 t/m 1909
bestonden er zegels met deze naam; zij hadden allemaal Koning Alfonso XIII
als afbeelding.

Een aantal van de zegels werden voorzien van handstempels (opdrukken) en
de meeste zegels zijn schaars en duur. Van de kleine eilanden zijn geen
thematische voorstellingen op zegel verschenen.

Ik hoop u met dit korte overzicht een goede indruk te hebben gegeven van de
interessante en fraaie zegels die in dit Spaanse gebied ‘Spaans Guinea’ zijn
uitgegeven.
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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 !
Boekje ‘Echtheidskenmerken’ is weer te koop !
In de afgelopen maanden is hard gewerkt
aan de nieuwe versie van ons boekje
“Echtheidskenmerken van de Spaanse
postzegels (1855-1900)”. Co-auteurs Frits
van Beekum en Hans Vinkenborg hebben
de inhoud minutieus gecheckt hetgeen tot
een groot aantal verbeteringen in de
beschrijving van de kenmerken en een
aantal correcties heeft geleid. We
spreken daarom over een geheel
herziene 2e oplage van dit boekje
waarmee u de echte en de valse zegels
van klassiek Spanje kunt onderscheiden.
De opmaak/vormgeving is verzorgd door
Henk Veen die de boekjes ook in eigen
beheer print voor KSP. Maar het mooist
van deze 2e oplage is het feit dat alle
afbeeldingen in KLEUR zijn opgenomen
hetgeen de duidelijkheid zeer ten goede
komt. Frits heeft gezorgd voor nieuwe
duidelijke afbeeldingen van alle zegels
die nu bovendien in alle gevallen ongebruikte zegels laten zien. Het boekje is
weer in 2 talen (Nederlands en Engels) en bij alle kenmerken is ook weer
vermeld of het een officieel graveurskenmerk is of niet.
Dit boekje is onmisbaar voor alle verzamelaars van klassiek Spanje. Als je
met de aanschaf zelfs maar 1 miskoop van een zegel kan voorkomen heeft u
de aankoopprijs al terugverdiend. De prijs is € 15,- voor leden en € 20,- voor
niet leden (excl. portokosten). Op de volgende bijeenkomst zal Hans
Vinkenborg een voorraad meenemen voor verkoop. Als u het boekje per post
toegezonden wilt hebben kunt u hem een e.mail sturen of bellen.
Wij danken de genoemde medewerkers voor hun vrije tijd en moeite die zij
genomen hebben om deze 2e druk mogelijk te maken !
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Overige eigen publicaties van KSP
Op de binnenzijde van de achterflap van deze IBERIA kunt u zien welke
publicaties van KSP momenteel te koop zijn bij Hans Vinkenborg (en die op
de bijeenkomst worden meegenomen). Er zijn recent nog een aantal (kopie)
uitgaven bijgekomen. Ook de CD Rom met de eerste 80 IBERIA’s inclusief
een index is nog verkrijgbaar. De CD Rom bevat een schat aan informatie en
artikelen. De CD Rom is voor KSP leden te koop voor € 17,50 en voor nietleden voor € 20,-. Ook hebben wij nog exemplaren te koop van onze recente
jubileumuitgave van IBERIA 100. Verder kan nog vermeld worden dat wij ook
nog enkele KSP Jubileumpostzegels te koop hebben zolang de voorraad
strekt.
De september bijeenkomst
Voor de goede orde vermelden wij nogmaals dat de september bijeenkomst
wordt gehouden op 7 september (i.p.v. 14 september zoals eerst gepland
was). De bijeenkomst wordt zoals vanouds gehouden in de zaal in het
Bondsbureau in Utrecht. Er wordt deze keer wel een (kleine) veiling
gehouden en verder kan er worden geruild en gekocht. Naar verwachting zal
een van de bestuursleden een korte presentatie houden, als u een keer iets
uit uw verzameling wilt laten zien waar u trots op bent of waar u veel van
weet dan kunt u dat gerust meenemen en laten zien en toelichten. Graag tot
ziens op de bijeenkomst.
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. 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
Zoals we u de vorige keer hebben bericht, heeft het KSP bestuur besloten om
de Portugal veiling nog niet op te heffen, ondanks de geringe belangstelling.
Daarbij gaan wij er van uit dat u, de gevorderde Portugal verzamelaar, ons
kunt helpen door ook eens een paar mooie kavels ter verkoop aan te bieden
uit uw doubletten. Tot nu toe is hiervan echter nog niet veel te merken. Wij
blijven het moeilijk te begrijpen vinden dat de Portugal verzamelaars alles al
zouden hebben, dus misschien kunnen we op deze manier weer wat
‘beweging’ krijgen in de Portugal veilingen. Wij zullen dit beleid aan het eind
van het jaar evalueren. Kom op mensen, lever uw materiaal in !
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Exfilna 2013 in Leon, Spanje
In de agenda heeft u kunnen lezen dat eind september
aanstaande de jaarlijkse Exfilna tentoonstelling wordt gehouden
in Leon. Hans Vinkenborg, Frits van Beekum, Ria van Diepen,
Edze van den Berg en Wietze Hoogeveen zullen onder andere
aanwezig zijn ‘met aanhang’. Als er nog andere leden zijn die
overwegen om naar Leon te gaan dan zou het leuk zijn als die
zich willen melden bij Hans Vinkenborg. Wij zijn van plan om los
van de bezoeken aan de beurs in ieder geval één gezamenlijk
etentje te organiseren en wellicht meer, maar dat zien we daar dan wel.
Gezelligheid staat centraal en van vorige bezoeken aan Spaanse beurzen
hebben wij nog goede herinneringen. In de volgende IBERIA zullen wij u
melden wat we allemaal hebben meegemaakt.
Toezending veilinglijsten KSP
De veilinglijsten worden standaard alleen toegezonden aan leden die in de
afgelopen 3 jaar tenminste 1 maal iets hebben gekocht op een KSP veiling of
als zij zich expliciet hebben opgegeven. Wij doen dit om drukwerk- en
portokosten te besparen. Mocht u geen lijst hebben ontvangen en toch prijs
stellen op toezending dan kunt u dat melden bij Hans Vinkenborg en dan
wordt uw naam weer op de mailinglist gezet.
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 aktuele 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. 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 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.
Aanlevering veilingmateriaal
Uw te veilen materiaal kunt u inleveren bij Nico Beek (Spanje) of bij Jerry
Spaans (Portugal) en dat wordt dan opgenomen in één van de veilingen die
tijdens de kwartaalbijeenkomst worden gehouden. Wel verzoeken wij u dat
materiaal eerst uit te kavelen en goed te nummeren en te prijzen om te
voorkomen dat de veilingmeesters dit moeten doen. U kunt uw materiaal
afgeven tijdens de bijeenkomst of toesturen naar de adressen zoals vermeld
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in de binnenflap. 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 !
Rondzenddienst Spanje beëindigd
De heer Leo Persoon is per 1 juli 2013 gestopt met de rondzenddienst
Spanje. De beslissing om te stoppen is helaas mede gekomen doordat een
dure zending tijdens de verzending per post verloren is gegaan.
Bij deze willen wij Leo Persoon bedanken voor de vele jaren van zijn inzet.
“Ebora 2013” in Évora, Portugal
In de agenda hebt u kunnen lezen dat van
17 tot en met 22 september de “XXIII
Exposição Filatélica Nacional Bilateral
Portugal / Bulgária” plaatsvindt in de mooie
stad Évora; zie afbeeldingen: De Diana
tempel (l) en de Santo Antão kerk (r).
De tentoonstelling wordt gehouden in
Palácio Barrocal (tevens museum) in het
oude centrum van Évora.
Een 10-tal PPS leden gaan er naar toe, w.o.
Dave Davies en Frits van Beekum.
De tentoonstelling heeft kaders in de
diverse klassen. Frits en Dave blijven er van
19 tot en met 22 september.
Meer informatie over deze tentoonstelling
kunt u vinden via:
http://osamigosdafilatelia.blogspot.nl/2013/0
4/ebora-2013-xxiii-exposicao-filatelica.html
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