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Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 10 mei 2014 zal de jaarlijkse ledenvergadering 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.
!!

Opening;
Ingekomen stukken;
Bestuursmededelingen; O.a. verkiezing volgens rooster van de functie
van:
Penningmeester: Hans Vinkenborg; hij stelt zich herkiesbaar;
Rondvraag;
Sluiting.
Wilt u zich verkiesbaar stellen voor de functie van penningmeester
(onder 2), stuurt u dan een berichtje aan het secretariaat !!

Tijdens deze vergadering zal Frits van Beekum wat uit zijn verzameling laten
zien.
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”.
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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
Zaterdag

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.

2014
In 2014 zijn de KSP bijeenkomsten op 10 mei, 20 september en 15
november in Utrecht. Noteer deze data s.v.p. vast in uw agenda !

8 t/m 10 mei 2014
In Essen (Duitsland, over de grens bij Arnhem) wordt
voor de 54e keer de Internationale postzegeltentoonstelling BRIEFMARKEN-MESSE ESSEN gehouden in het Messehaus Sud, Halle 1A. Gratis
entree. Er zijn 130 handelaren en vele promotiestands aanwezig (geen
tentoonstelling). Zeer aanbevolen ondanks het feit dat u goed zult moeten
zoeken naar Spaanse of Portugese zegels. Meer info op:
www.briefmarkenmesse-essen.de.
10 mei 2014
Op de zelfde dag dat KSP een bijeenkomst heeft in Utrecht wordt in Houten
de 5e FILANUMIS gehouden (1 dag) in de Expo Houten, waar een grote
hoeveelheid postzegel- en muntenhandelaren kan worden gevonden. Meer
info: www.wbevenementen.eu.
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29 en 30 augustus 2014
In Barneveld vindt jaarlijks in
de
Veluwehal
de
HOLLANDFILA plaats. Hier
vindt u vooral veel postzegelhandelaren, een paar muntenhandelaren en een
aantal promotiestands van verenigingen. Dit is de zelfde organisatie als de
jaarlijkse Eindejaarsbeurs. www.eindejaarsbeurs.nl.
27 en 28 september 2014
De gezellige najaarsbeurs in Antwerpen, de
ANTWERPFILA wordt weer gehouden in het
Bouwcentrum (Antwerp Expo). Dit is de grootste
Belgische postzegel- en muntenhandelarenbeurs
waar velen iets van hun gading zullen kunnen vinden. Ik kan het echt
aanbevelen! Deze wordt door de FNIP georganiseerd. 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 A12 tot over de ring en volg dan naar rechts het bord ‘Expo’. De toegangsprijs
is € 5,- voor 2 dagen. Info: www.fnip.be.
3 t/m 5 oktober 2014
In België wordt dit jaar grote aandacht besteed aan de
herdenking van het uitbreken van de 1e wereldoorlog. In
Aarschot wordt op deze data de BRABANTPHIL ’14
georganiseerd in de Stadsfeestzaal Demervallei 14 te
Aarschot. Er is tevens een nationaal kampioenschap
georganiseerd door de KLBP en een grote filateliebeurs
met nationale en internationale handelaren. Gratis entree
en parkeren.

17 t/m 19 oktober 2014
De POSTEX wordt gehouden in de Americahal
in Apeldoorn; deze is vooral gericht op
verzamelaars van Nederland, maar er zijn ook
enkele partijenhandelaren. Info: www.postex.nl

23 t/m 25 oktober 2014
De 32e Internationale BRIEFMARKEN-BÖRSE
wordt weer gehouden in de Messe Sindelfingen,
Mahdentalstrasse 116, D-71065 Sindelfingen
(Duitsland) op donderdag t/m zaterdag. Er zijn
ruim 160 Duitse en Internationale handelaren
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aanwezig alsmede postadministraties en promotiestands. Ook hier wordt het
zoeken naar Spaanse en Portugese stukken ! Nadere informatie:
www.messe-sindelfingen.de.
24 t/m 28 oktober 2014
In Portimão, in de zuid-west punt van de Algarve kust van Portugal wordt op
deze data voor het 5e opvolgende jaar onder FEPA auspiciën de ALGARPEX
2014 gehouden. Het is een breed opgezette nationale tentoonstelling die
georganiseerd wordt tesamen met de Lions Club en de vereniging uit Huelva
(Spanje). Het is vooral gericht op de filatelie van de Algarve en Andalucië. De
lokatie is het Auditório Municipal.
Overigens wordt ook in oktober, maar dan in Viana do Castelo, een nationale
bijeenkomst georganiseerd tesamen met de Italiaanse bond. Hiervan is ons
geen verdere plaats of datum bekend.
29 en 30 december 2014
In Barneveld vindt
jaarlijks
in
de
Veluwehal
de
EINDEJAARSBEURS plaats tussen kerst en oudjaar. Hier vindt u vooral veel
postzegelhandelaren, een paar muntenhandelaren en een aantal
promotiestands van verenigingen. Dit is de zelfde organisatie als de jaarlijkse
Hollandfila (zie boven) www.eindejaarsbeurs.nl. Aanbevolen.

2015
31 januari en 1 februari 2015
De jaarlijkse FILATELIEBEURS wordt ook in 2015 weer
in Hilversum gehouden in de Dudok-Arena hal op het
Arenapark in Hilversum, vlak naast het NS station
Hilversum Sportpark. Deze 27ste beurs kent als vanouds
veel stands van verenigingen en handelaren. Voor elk
wat wils ! Ook nu wordt deze beurs weer op zaterdag/zondag gehouden. De
moeite van een bezoek waard.
20 en 21 maart 2015
Op deze data wordt in Den Bosch
weer de jaarlijkse HERTOGPOST
2015 gehouden. Het is een kleine postzegelbeurs met nationale en
internationale handelaren en met een categorie 3 tentoonstelling met
propaganda klasse. De entree is 5 euro. De beurs wordt weer gehouden in
het Maaspoort Sports & Events centrum, Marathonloop 1 te Den Bosch.
Nadere info op www.hertogpost.nl of op www.hertogpost-event.nl
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pareltjes zijn daardoor iets onregelmatig geworden en de ontstane slijtage is
beter waar te nemen).
Bij de herdruk van de zegel van 5 Reis van de
eerste Don Luiz 1 emissie (uit 1862), vallen ook
de zelfde karakteristieke op van de laatste
oplagen van de originele en herdrukken van
1885, gemaakt met plaat III.
De plaat van de zegel van 5 Reis van “Kromme
band” emissie toont het karakteristieke variëteit
van plaat V die ook bij de herdrukken van het
Postcongres (van 1885) werd gebruikt. Voor de
herdruk van de zegel van 50 Reis van dezelfde
emissie maakte men gebruik van de plaat die
gebroken is aan de rechteronderkant, hetgeen
men merkt in alle exemplaren van Portugal, onen getand, alsmede respectievelijk met de
opdrukken van de Azoren en Madeira (zie
afbeelding).
Bij de herdrukken van de zegels van het type
'Kroonzegels' van de Koloniën gebruikte men de
laatste platen, waarvan er originele 2 platen
waren. In deze verwijzen wij u naar het boek "De
Reliëfzegels van Portugal" van Simoes Ferreira
of de Afinsa catalogus.

e) PERFORATIE - De herdrukken van 1905 inzake de getande zegels,
hebben alle de perforatie 13 : 13 1/2. De ponsgaten, gemaakt door de Harrow
perforatiemachine, zijn diametrisch relatief groot, waaruit volgt dat de
betreffende exemplaren 'tanden' hebben met “scherpe” punten, die behoorlijk
verschillen van de herdrukken van het Postcongres en van de originelen.
In de collecties die in 1905 werden gedistribueerd, zat de herdruk van de
zegel van 5 Reis, Don Luiz 1, kromme band-type van Madeira, ongetand, die
zich in de enveloppe van de eerste emissie van 1867 bevond, alsof de
overeenkomstige originele zegel ooit was uitgegeven. Echter vanwege de
opdruk 'MADEIRA', gebruikt bij de herdrukken van 1905, altijd van type III,
moeten wij zo'n herdruk beschouwen als een herdruk van een niet
verschenen origineel van de eerste emissie en niet als een fout van de
tweede emissie, die per vergissing de perforatie niet heeft ondergaan.
Ook is een herdruk van de 25 Reis van de zelfde emissie van Madeira
bekend, ongetand, maar deze kwam niet voor in de in 1905 gedistribueerde
series en werd ook niet op de overeenkomstige enveloppe vermeld, waardoor
men mag aannemen dat het hier om een proef gaat. De 5 Reis zegel van
Guiné, type Mouchon, met opdruk '400 Reis', waarvan het origineel werd
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aangewend en die in 1905 werd geperforeerd, heeft de speciale perforatie
van deze 1905 herdrukken (13 : 13 1/2 met
scherpe punten). Deze zegels van de Comp.a
de Moçambique, type 'olifante', die met de
collecties van 1905 werden gedistribueerd,
hadden alle witte gom en perforatie 11 1/2, op
roodachtig porcelana papier, de 100, 150, 200
en 300 Reis, of op rasterpapier, de overige
waarden, allemaal met kleuren die min of meer
verschilden van de originelen op het zelfde
papier, die over het algemeen geen gom hadden
of met geelachtige gom.
f) OPDRUKKEN
De opdrukken 'AÇORES' en 'MADEIRA', die werden gebruikt bij de 1905
herdrukken voor alle emissies tot 1881, waren die bij de originelen slechts in
1874 verschenen (type II van 'AÇORES' met formaat 13,5 X 2,75 mm, de 'Ç'
en 'O' bijna rechthoekig en type III van 'MADEIRA' met formaat 14,5 x 2,75
mm, de 'D' bijna rechthoekig en de dwarsstreep boven van de 'E' dunner. De
in 1905 gebruikte opdrukken van 'AÇORES' klein (type IV), 'Guiné' (groot),
'Timor' en 'Nyassa', die werden gebruikt bij de herdrukken, zijn de originelen.
De opdruk 'Comp.0 de Moçambique' van de series van 1905 werd in het
midden van de zegel aangebracht en is van de tweede type opdruk
samengesteld, waarbij de tussenruimte tussen het voorste deel van de 'P'
van 'Comp' en de verticale streep van de 'D', welke er op volgt, een afmeting
heeft van 4 mm (bij de eerste type opdruk is de tussenruimte 4,5 mm). Daar
bestaan echter originele zegels met de samengestelde opdruk van 1905,
tweede type, die normaal hebben gecirculeerd. Daarom wordt aan het
bestaan van de herdruk van de 100 Reis, reliëfemissie, van de Comp.0 de
Moçambique getwijfeld, omdat alle exemplaren die in de collecties van 1905
gedistribueerd zijn, alleen het type opdruk met de 1905-herdrukken gemeen
hebben. Alle andere karakteristieken, zoals papier, gom en perforatie, zijn
verschillend. Bij de exemplaren van de tweede emissie van de Comp.0 do
Niassa, die in de collecties van 1905 werden gedistribueerd, werd alleen de
opdruk 'NYASSA' aangebracht ter gelegenheid van de 1905 herdruk op de
originele zegels van Mozambique, omdat deze opdruk origineel is, kan men
deze exemplaren op geen enkele wijze van de originelen onderscheiden.
g) WAARDEN IN VOORRAAD
De samenstelling van de zogenaamde “Waarden in voorraad” van 1902 van
de Koloniën, opgebracht bij de herdrukken van 1905, verschilt lichtjes van de
opdrukken bij de originelen, speciaal wat betreft de afstand tussen de 3
elementen die deze overdrukken hebben samengesteld: waarde cijfers,
geldnaam en binnenversiering. Als men de zegels uit deze periode bekijkt,
zowel de herdrukken als de originelen, kan men tot de navolgende conclusie
komen:
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1) De afstand tussen de onderkant van de waardecijfers en het middenpunt
van de benedenversiering is 11,5 mm bij de herdrukken en varieert tussen de
11,5 en 12 mm bij de originele zegels, zowel bij plaat I of plaat II van de
Koloniën van Africa, India, Macau en Timor.
2) Bij de 1905-herdrukken is de afstand tussen de onderkant van de cijfers en
de bovenkant van de naam van de waardeaanduiding: - 3 mm bij de
opdrukwaarden met de aanduiding in 'REAL' of 'REIS' (geteld tot het
horizontale deel van de bovenstreep van de "E"; - 3,25 mm bij de
opdrukwaarden met de waardeaanduiding in 'TANGAS' (geteld tot de
bovenzijde van de "A's"; - 3,25 mm bij de opdrukwaarden met de aanduiding
in "AVO" of "AVOS" (geteld tot de bovenzijde van de "A").
3) Wat de originele zegels betreft variëren de genoemde afstanden enkele
tienden van mm; bij sommige originele zegels, speciaal bij de opdruk "65
REIS" en "130 REIS", meet men slechts 3 mm, zoals bij de herdrukken,
terwijl de originelen normalerwijze 3,5 mm meten bij plaat I en 4,25 mm bij
plaat II. Bij de opdrukwaarden "115 REIS" en "10 REIS" zijn geen originele
zegels bekend waarbij de afstand onder de 3,25 mm bleef. Maar de zegel
van 115 Reis op 5 Reis van Mozambique, reliëftype, is in enkele 1905collecties verschenen, zowel zonder als met 'SPECIMEN', met een opdruk
die volkomen gelijk is aan sie van de 1905-herdrukken, met 3 mm tussen de
benedenzijde van de waardecijfers en de horizontale bovenstreep van de "E"
van "REIS".
4) Bij de opdrukwaarden met de aanduiding in "TANGAS" is bij de originele
zegels de afstand 4 mm. Bij de opdrukwaarden met de waarde in "AVO" of
"AVOS" is dezelfde afstand bij de originele zegels 3,5 mm bij de "9 AVOS"
(Timor) en 4 mm bij de rest.
h) FOUTEN c.q. MISDRUKKEN
De exemplaren van de ongetande herdrukken van 5
en 25 Reis van Madeira, kromme band-type, moet
men niet als een foutdruk beschouwen. Als echte
fouten van de 1905-herdrukken kent men de
volgende :
Van de originele zegels, die met de 1905-herdrukken
werden gedistribueerd, kent men die van India 1898,
Don Carlos I, de 4 1/2 Reis groen, met de opdruk
"SPECIMEN" kopstaand, in de linker bovenhoek en
ook nog de dubbele druk van de reliëfzegel van 25 Reis van Angola en
mogelijk zijn daar nog meer misdrukken. Wat de originele zegels betreft, die
met de 1905-herdrukken werden gedistribueerd, is het interessant om in
detail de variaties te bestuderen, die zich voordoen en die zich natuurlijk in de
tijd onder de restpartijen van de Casa da Moeda bevonden. Het zou normaal
zijn geweest indien elk zegel slechts in één variatie in alle 1905-collecties
vertegenwoordigd zou zijn geweest, maar dat is niet altijd gebeurd. Daar zijn
zegels bekend die in 3 verschillende variaties in de collecties voorkwamen,
bijvoorbeeld de 20 Reis van Congo, Don Carlos I uit 1893.
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Verzamelt u Ifni, Cabo Juby en Spaans
Sahara (Rio de Oro) ?
door: Hans Vinkenborg
Op het vasteland van Afrika, tegenover de Canarische Eilanden liggen ten
zuiden van Marokko een aantal gebieden die al van oudsher Spaans bezit
waren. Over deze gebieden wil ik u hier graag iets meer vertellen.
Op het kaartje dat u hierbij
aantreft ziet u bovenaan
een licht groen gebied; dat
is Marokko. Omsloten door
dit licht groene gebied ziet
u onderaan nog net een
klein puntje rood: dat is Ifni.
Ten zuiden van Marokko
ziet u een groot rood gebied dat bestaat uit 2
delen; in het noorden ligt
een klein gebied met de
naam Cabo Juby. In het
zuiden ligt een groot
gebied dat bestaat uit 2
delen: boven Saguia el
Hamra en onder Rio de
Oro. De laatste 2 gebieden
heetten vroeger Spaans Sahara en tegenwoordig Westelijk Sahara.
In de zestiger en zeventiger jaren heeft Spanje aandacht geschonken aan
deze gebieden in de langlopende serie wapens en klederdrachten. U ziet
hieronder de wapens van IFNI en Sahara en de klederdrachten van de
vrouwen in die twee gebieden.
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IFNI
Het kleine rode vlakje op de kaart dat is omsloten door Marokko heet Ifni. Het
is maar 1.500 km² groot en zeer bergachtig en de weinige bevolking leeft
hoofdzakelijk van visvangst. Dit is de oudst bekende Spaanse kolonie in dit
gebied want al in 1476 stichtte Spanje hier de nederzetting Santa Cruz de la
Mar Pequeña. Overigens werden ze al in 1524 verdreven door de Berbers.
Maar in 1859 kreeg Spanje opnieuw belangstelling voor dit gebied en
ontstond de Spaans-Marokkaanse oorlog die in 1860 werd besloten met het
Verdrag van Tanger waarbij Spanje weer controle over het gebied kreeg. De
belangrijkste stad was genaamd Sidi Ifni. Spanje behandelde dit gebied als
een protectoraat en er was betrekkelijke rust. In 1952 werd dit Ifni gebied
administratief samengevoegd met Cabo Juby en Spaans Sahara (Rio de Oro
en Saguia el Hamra) waarna alle gebieden tesamen administratief Spaans
West Afrika werden genoemd.
CABO JUBY
Ten zuiden van Marokko en ten noorden van Spaans Sahara ligt Cabo Juby,
dit is al lange tijd in Spaans bezit. De Spanjaarden claimden dit gebied vooral
vanwege de visgronden rondom de Canarische Eilanden en Cabo Juby in de
periode vanaf 1767. Maar ook de Engelsen claimden dit gebied en vestigden
er in 1879 zelfs een handelspost ter ondersteuning van de British West Africa
Company onder de naam Port Victoria. Maar de lokale bevolking deed er
alles aan om de Spanjaarden en de Engelsen te verjagen terwijl ook de
Marokkanen dit gebied probeerden te veroveren. Cabo Juby had toen een
oppervlakte van 33.000 km² en nog geen 10.000 inwoners. In 1912 heeft
Spanje met Frankrijk onderhandeld over dit gebied (Frankrijk was destijds
heerser over Marokko) maar het duurde nog tot 1916 voordat Spanje dit
gebied definitief onder controle kreeg. Spanje stichtte een nieuwe hoofdstad
onder de naam Villa Bens, later bekend geworden als een schakelpunt voor
luchtpostvervoer. Nadat Marokko in 1956 een onafhankelijk land werd
vroegen zij Spanje om Cabo Juby aan hen over te dragen nadat er in 1957
nog een oorlog over gevoerd was (de Ifni oorlog, zie hierna) en in 1958 vond
die overdracht ten dele plaats. Sindsdien heet de hoofdstad Tarfaya en hoort
dit gebied bij Marokko.
RIO DE ORO, LA AGÜERA, AFRICA OCCIDENTAL ESPAÑOLA EN
SAHARA ESPAÑOL
Toen het nog Spaans bezit was, in de periode 1884-1975, heette dit
zuidelijkste gebied Spaans Sahara. Het ligt ingeklemd tussen Mauritanië en
de Atlantische Oceaan en heeft een kuststrook van zo’n 1.000 km. Het
Spaans Sahara gebied is al duizenden jaren bewoond door Berbers, lokaal
bekend als Sahrawi. Het is een desolaat droog gebied met veel bergen en
nauwelijks toegankelijk als je van de kuststrook af gaat naar het binnenland.
Dat geldt overigens ook voor het noordelijker gelegen Cabo Juby en voor Ifni.
Het Spaans Sahara gebied kreeg deze naam pas in 1946 nadat het eerst nog
korte tijd Africa Occidental Española heette tot 1951. Vóór 1946 was het
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aanvankelijk alleen bekend onder de naam Rio de Oro. Het dankt haar naam
aan een rivier die van oost naar west door het gebied heeft gelopen maar in
de loop der tijd is drooggevallen of ondergronds is geraakt. Rio de Oro is
spaans voor Goudrivier. Voordat de Spanjaarden het gebied verkregen werd
het door de Portugese zeevaarders Rio do Ouro genoemd. Overigens is er
nooit goud gevonden in deze rivier. Het gebied is 184.000 km² groot en de
hoofdstad heette Villa Cisneros (thans ad-Dakhla). De naam is ook bekend
van de Slag bij Rio de Oro, toen in 1914 een Brits schip een Duits schip tot
zinken heeft gebracht voor de kust. Het aller meest zuidelijkste stukje schiereiland, nog net te zien op de kaart, is pas in 1920 toegevoegd na overleg met
lokale stammen, waarna Spanje er een fort en een vliegveld aanlegde en het
gebied de naam La Agüera gaf. Er woonden 800 inwoners, vooral
Mauretaniers. Maar al in 1920 werd ook dit gebiedje administratief
toegevoegd aan Rio de Oro. Het heeft wel nog korte tijd eigen postzegels
gehad.
OORLOG
In oktober 1957 brak de Ifni-oorlog uit waarbij Ifni en Cabo Juby werden bezet
door het Marokkaanse bevrijdingsleger nu deze niet langer tegen de Franse
overheersers hoefde te vechten. De legers van Frankrijk en Spanje
versloegen het Marokkaanse bevrijdingsleger al snel en in het Verdrag van
Angra de Cintra van 1958 werd o.a. bepaald dat Spanje de controle over Ifni
behield maar een deel van haar claim op Cabo Juby afstond aan Marokko.
De rest van Cabo Juby werd gevoegd aan Spaans Sahara en dit gebied bleef
Spaans. Uiteindelijk heeft Spanje onder druk van de UN haar claim op Ifni
overgedragen aan Marokko in 1969. De rest (Spaans Sahara) is tot 1975 bij
Spanje gebleven en daarna verdeeld onder Mauritanië en Marokko, tot grote
teleurstelling van het Marokkaanse Bevrijdingsleger Polisario dat nog jaren
tegen de nieuwe machthebbers streed waardoor uiteindelijk Mauritanië ook
haar deel aan Marokko overdroeg zodat tenslotte alle gebieden bij Marokko
kwamen. Alhoewel er momenteel geen strijd meer wordt gevoerd zijn
nogsteeds grote delen van het zuiden onder controle van lokale stammen en
het Polisario leger die de door niemand erkende republiek Sahrawi Arab
Democratic Republic (SADR) heeft uitgeroepen. Sahrawi is arabisch voor
Berbers. Officieel hoort alles dus nu bij Marokko.
FILATELIE IN DEZE GEBIEDEN
Spanje heeft, ook om politieke redenen, steeds postzegels uitgegeven
waarbij de bovenstaande jaartallen gereflecteerd worden. Er bestaan
postzegels uit de volgende perioden:
 Ifni: van 1941 tot en met 1968;
 Cabo Juby: van 1916 tot en met 1948;
 Rio de Oro: van 1905 tot en met 1921;
 La Agüera: van 1920 tot en met 1923;
 Africa Occidental Española: van 1949 tot en met 1951; en
 Sahara Español: van 1924 tot en met 1975.
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Hieronder geef ik hiervan enkele voorbeelden.
IFNI:
De postzegels van Ifni verschenen van 1941 tot en met 1968 en bestonden in
het begin uit zegels van Spanje met een opdruk van het gebied, zowel
‘Territorio de Ifni’ als ‘IFNI’. Toen men ‘eigen’ zegels ging drukken verscheen
de naam Territorio de Ifni España
meegedrukt op de zegel en later veelal alleen nog IFNI. Er zijn veel zegels
verschenen en de meeste zegels van na 1950 hebben een afbeelding die iets
te maken heeft met de lokale cultuur of de flora en fauna. Het zijn fraaie
zegels die zich ook goed lenen voor een thematische verzameling.

CABO JUBY

Ook bij de postzegels van Cabo Juby, die verschenen van 1916 tot en met
1948 zie je in het begin Spaanse zegels met een opdruk ‘Cabo Juby’ maar
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deze werden al snel vervangen door Marokkaanse zegels met dezelfde
opdruk. Dit is vreemd als je je realiseert dat dit gebied toen Spaans bezit was.
Ook hier zie je zegels met typische voorstellingen, zoals moskeeën, kashba’s
en berbers. Er zijn van Cabo Juby geen zegels onder eigen naam gedrukt,
alle zegels hebben een opdruk of meegedrukte opdruk op een zegel van
Spanje of Marokko.
RIO DE ORO
In het grote gebied Rio de Oro zijn onder die naam postzegels verschenen
van 1905 tot en met 1921. Omdat het om de nog ‘klassieke’ periode gaat zie
je hier alleen postzegels met een afbeelding van koning Alfonso XIII van
Spanje. Het eerste zegeltype is ook uitgegeven in andere kolonien zoals
Cuba, Puerto Rico en de Filipijnen. De volgende typen zijn origineel voor de
kolonie. Doordat de oplage gering was zijn deze zegels hoog genoteerd in de
catalogi.

LA AGÜERA
Dit geldt ook voor de twee series die ooit zijn uitgegeven onder de naam La
Agüera in 1920 en 1923. De oplages waren
maar 2.000 resp 3.000 per serie. De eerste
serie toont een zegel van ‘Colonia de Rio de
Oro’ met een opdruk ‘La Agüera’ en de
tweede serie meldt als naam ‘Sahara
Occidental La Agüera’. Zoals gemeld werd dit
gebied al snel daarna samengevoegd met
Rio de Oro.
AFRICA OCCIDENTAL ESPAÑOLA
Ook van dit
gebied zijn
maar weinig
postzegels
uitgegeven
in de periode van 1949
tot en met 1951, totaal 4 series. Ook deze zegels tonen lokale
motieven, maar de twee grote laatste series laten wel het
gezicht van Franco zien in een medaillon in de hoek. Geen van de zegels had
een opdruk. Op deze laatste twee series staat als gebiedsnaam gedrukt:
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‘Territorios del Africa Occidental Española’. Ook dit zijn mooie zegels met een
lokale voorstelling.
SAHARA ESPAÑOL
Onder deze naam zijn postzegels uitgegeven van 1924 tot en met 1975. Na
de Spaanse zegels met opdruk ‘Sahara’ of ‘Sahara Español’ kwamen er al
snel eigen zegels die vanaf 1950 weer een keur van motieven tonen die iets
te maken hebben met de lokale cultuur, flora of fauna. Deze zegels lenen
zich dus ook weer goed voor een thematische verzameling. De meeste van
deze zegels verschenen onder de eigen naam ‘Sahara Español’ zoals hieronder te zien is.

In de laatste jaren werden ook hier de postzegels moderner qua uiterlijk
alhoewel de motieven trouw bleven aan de cultuur, flora en fauna. Het zijn

fraaie zegels die ondanks de ruime oplagen toch moeilijk te krijgen zijn. Voor
alle koloniën die in dit artikel zijn beschreven geldt overigens dat echt
gebruikte zegels helemaal moeilijk te vinden zijn. Maar geduld loont de
moeite.
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Ik hoop u met deze korte presentatie ook enthousiast te hebben gemaakt
voor dit gebied en haar mooie postzegels.
Bronvermelding:
- informatie van het internet en Wikipedia
- zegelmateriaal uit eigen verzameling.

Postzegels, de rode draad in mijn leven…….
Ik zat in de vijfde of zesde klas toen ik met een vriendje in de buurt
kinderpostzegels ging “verkopen”. Hoe het precies ging weet ik niet meer. Het
was iets met een grote enveloppe, kan ik me wel herinneren. Toen een
buurvrouw ons vroeg of wij ook postzegels verzamelden. “We verzamelen
postzegels” zei mij vriendje, waarop we alle twee een sigarenkist met
afgeweekte zegels kregen. Dat werd wel veel woensdag middagen samen
elke postzegel bekijken! Zoiets hadden wij in ieder geval nooit gezien, zoveel
postzegels bij elkaar! En er zaten ook nog postzegels van verschillende
landen bij, dat herinner ik mij wel. En dat was het eerste moment dat ik de tijd
helemaal vergat! Dat zou nog duizenden keren gebeuren. En het was meteen
een begin van een levenslange hobby…..” Een afwijking “ zeiden mijn
dochters. Mijn echtgenote zegt weinig, die verzamelt ook. Ik verzamel al 54
jaar. In het begin was het Nederland in een insteekboek.
Aangezien ik heel weinig wist over postzegels en omdat ik graag las mocht ik
van mijn ouders een abonnement van de bibliotheek hebben. Ik heb veel
gelezen in die tijd maar er waren weinig boeken over postzegels. Tot mijn
grote ergernis was er maar één oude catalogus en een boek over de
posterijen. In de tijd dat ik op school zat heb ik weinig gedaan aan de zegels,
soms op zondagmiddag. Een voordeel was dat ik wel beter werd in
aardrijkskunde. Een jeugd-postzegelclub was er niet. Ik heb op jonge leeftijd
in het leger dienst genomen. Daar sloeg ‘s avonds na de opleiding de
verveling toe en op een keer nam ik een album mee. Ik werd er wel om
uitgelachen maar al gauw bleek dat iedereen weleens postzegels,
sigarenbandjes of iets anders verzameld had in zijn of haar jeugd. I In die tijd
heb ik mijn Nederland verzameling verkocht. Ik herinner mij dat ik het toch
wel saai begon te vinden.
Op de postzegelclub waar ik wel eens kwam verzamelde men alleen
Nederland en Overzeese gebieden. Ik was duidelijk de jongste daar.
Nederlandse postzegels waren toen veel duurder dan nu. Dus begon ik
goedkopere Spanje zegels te verzamelen. Daar ik nu een beetje profijt van,
maar daarover later.
Ik ontmoette een Engelsman in Duitsland, waar ik een tijd in een kazerne heb
gewoond. Die verzamelde ook postzegels, wat wel uniek was, zoals je weet
als je een keer in een dergelijk Brits kamp geweest bent. Het leven was voor
de Engelse soldaten en hun gezinnen toen zeer goedkoop en de drank
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vloeide er overdadig. En men was eigenlijk 24 uur in dienst! Ik heb wel mee
gedronken, maar niet in dat tempo. Ik heb de Nederlandse zegels die ik nog
had aan de Engelsman gegeven, die daar erg blij mee was. Ik kreeg van hem
een insteekboekje met Engelse zegels cadeau. Hij werd overgeplaatst naar
een ander land. Ik heb hem nog wel mijn adres gegeven maar jammer
genoeg nooit meer wat van hem gehoord. De Engelse zegels heb ik in mijn
tijd in Duitsland bewaard. In begin jaren zeventig van de vorige eeuw woonde
en werkte ik weer in Nederland. Toen ben ik serieus begonnen met
verzamelen. Ik verzamelde Spanje, Zweedse postzegelboekjes en Luchtpost
uit Zweden van de S.A.S. In die tijd begon ik de catalogi en handboeken over
mijn verzamelgebieden te lezen. Daar begon ook mijn passie voor boeken,
zeker als ze over filatelie gaan. Ik was toen lid van een postzegelclub waar
een aantal oudere mensen ook lid van waren. Die durfden niet naar de grote
stad Utrecht en/of Den Haag te gaan. Ik stelde een keer voor om het voor
hen te doen, dus nam ik een enkele keer een handboek en/of catalogus
extra mee. Vandaar de vele boeken die ik heb. Het is denk ik wel
noodzakelijk om een bibliotheek te hebben over je verzamelgebieden! Ik vond
die winter het insteekboekje met Engelse zegels weer in de kast en wilde dat
verkopen aan een ander clublid. Die wilde ruilen: zijn insteekboek met
Spanje en wat Engelse Kolonies tegen dat van mij. Dat vond ik goed. Nadat
ik de volgende dag de Spaanse zegels eruit had gehaald bleef er een
dertigtal over. Daarvan waren er 20 van Marokko en 10 van Aden. En dat
was het begin van een zoektocht van jaren naar informatie, lectuur en
natuurlijk naar zegels. In die jaren werd ik jeugdleider bij de postzegelclub in
Tiel. Daar heb ik enige tijd geprobeerd de kinderen te helpen met het
verzamelen. Bij de studiegroep Spanje Portugal was ik verantwoordelijk voor
boeken, enz. Ik ben in die tijd verhuisd van Geldermalsen naar Leerdam. Ik
was al een hele tijd lid van een Filatelica-afdeling in Tiel. Ik was jeugd leider
daar. Toen was het eigenlijk te ver om op zaterdagmorgen een jeugdclub te
leiden. Hoewel dit toch een tijd redelijk goed ging. Tot de club een ander
bestuur kreeg met een andere houding en benadering ten aanzien van de
hobby, waar ik niet achterstond. Ik ben nu al jaren bij een postzegelclub in
Gorinchem.
Bij de Bond van filatelistenverenigingen ben ik een tijdje bezig geweest met
boeken en tijdschriften. Maar daar was ik niet op de goede plaats door het
bobo- gedoe, enz. Ik ging nog veel op beurzen: zoeken, kijken naar zegels,
poststukken, enz. Ik ben ook in die jaren van verschillende clubs lid
geworden: Vliegende Hollander, Scandinavië , Spanje- Portugal, Studiegroep
Griekenland, Zuid- Afrika, ZWP, Zuid- Amerika, enz. Ik verzamel nu Spanje,
luchtpost Zweden, Aden en de Faeröer- eilanden. Daarbij kwam een passie
voor briefkaarten van Brazilië naar Nederland van vóór 1960 en bovendien
fascineerde mij postwaardestukken en brieven uit al mijn verzamelgebieden.
Ik heb wel een dikke stapel lidmaatschapkaartjes. In die tijd werkte ik in de
glasfabriek in Leerdam, volcontinu in ploegen. Dat heeft nadelen en
voordelen, het geld is een voordeel en de vrije tijd ook. Het nadeel is dat je
moet werken als een ander vrij is. Vooral op zon- en feestdagen. Dus kocht ik
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weleens een partijtje en had dan geen tijd om het goed te bekijken! Af en
toe kocht ik wel een brief van Aden. Rond die tijd werd ik gevraagd door Hans
Petersen of ik bij het bestuur van de filateliebeurs wou komen, dat heb ik
gedaan. Die beurs organiseren we elk jaar een keer. Al mijn verzamelingen
boeiden mij steeds meer. Bij elke beurs waar ik reclame moet maken voor
de filateliebeurs heb ik een vast patroon. Ik zit meestal op de beurzen met
Johan Diesveld, ook een fanatiek verzamelaar. Ik kijk en zoek naar zegels
van Aden en Poststukken en daarna doe ik het zelfde met Spanje en
eventueel met briefkaarten van Brazilië. Van de Faeröer eilanden heb ik een
abonnement. Ik kijk nog weleens naar brieven en de eerste zeven zegels van
de Faeröer want die zijn zeldzaam. Verder ben ik van mening dat je over je
verzamelgebied zoveel mogelijk moet lezen. Ik ben vrij ernstig ziek geweest:
een dubbele longontsteking en infectie van de luchtwegen, veroorzaakt door
de enorme hitte in de fabriek. Dat heeft me een aantal jaren gekost om er
weer bovenop te komen. Ik kwam daardoor drie keer in de WAO , maar wist
er steeds uit te komen. Ik kreeg ander werk en ging natuurlijk door met
verzamelen. Ik werd ook diabeet, een erfelijke kwestie, waar ik later achter
kwam. Soms verkocht ik Spaanse postzegels die opeens meer waard
geworden waren, maar dat is nu alweer voorbij. Mijn werkgever veranderde
van nationaliteit van Frans- Nederlands naar Amerikaans en die Amerikanen
willen geen mensen in dienst hebben die iets chronisch hebben. Dus werd ik
ontslagen. Maar die vlieger gaat in Nederland niet op. Ik kreeg d.m.v. de
kantonrechter een uitkering die de fabriek moest betalen.
Sinds 2006 ben ik koerier en zelfstandig. Het is voor mij zeer moeilijk om
werkloos thuis te zitten en 24 uur bezig zijn met postzegels gaat ook niet.
Maar ja, zelfstandig zijn betekent ook op de centjes letten. Dus het vele
kopen van partijen was ook afgelopen. Ik ben wel kieskeuriger geworden met
het kopen van zegels en poststukken. Ik wil, als ik met “pensioen” ga,
eventueel een verzameling exposeren en dan moet je andere eisen aan
zegels en poststukken stellen, zoals leesbare stempels, enz. . Op de Postex
van de laatste jaren ben ik regelmatig gaan kijken naar opgehangen
verzamelingen. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik mijn verzameling laat jureren!
Ik vind voor een hobby de regels nogal veel en frustrerend. In de tussentijd
ben ik ook lid geworden van de Duitse Lufthansa- verzamelaarsclub en Al
Barïd. Misschien schrijf ik nog wel eens een stukje over hoe het mij in mijn
verdere leven met postzegels vergaat.
Koos Fase

BOEKENHOEK №: 1
Beste vrienden,
Vandaag wil ik het hebben over de nieuwe rode Edifil catalogus 2014 van
Spanje met of zonder koloniën. Uiterlijk zijn er weinig verschillen. Ik heb er
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een aantal van de laatste jaren naast elkaar gelegd om eventuele verschillen
te kunnen waarnemen. Ik zal een paar postzegels benoemen, de nummers
780,800,1200,2300. Dan kunnen we het verschil of niet in beeld brengen:

Nr. 780
Nr. 800
Nr. 1200
Nr. 2300

2011
665,00
60,00
0,25
0,20

2013
690,00
62,00
0,25
0,20

2014
545,00
63,00
0,25
0,20

U kunt zelf het verschil zien bij de duurdere zegels gaat de prijs op en neer,
de goedkopere blijven in groten getale gelijk in prijs. Ik vind deze catalogus
een van de betere. Alleen als je alles wilt zien in de catalogus zou ik Edifil
met harde kaft nemen.
Er zijn een tiental catalogi van deze speciale catalogus. Er staat dan ook het
nieuwste in van de Spaanse filatelie wat tot de datum van uitgifte bekend
was. Tevens is er een serie verschenen met harde kaft over de Spaanse
burgeroorlog. Daar zal ik later een artikel aan weiden. Laatst vroeg men mij
waarom de prijs in Nederland duurder was dan in Spanje. Ik zal een
voorbeeld geven van de kosten, een kist (Kubus) van een meter kost aan
luchtvracht 1000 euro. Reken maar uit dat het laten komen van catalogi iets
duurde is dan in het land van herkomst. De Michel is er ook van Spanje enz.
Ik vind die de laatste tijd erg prijzig geworden. Ook Stanley Gibbons heeft een
catalogus uitgegeven die komt een keer in de zoveel jaar uit. Na alles
bekeken en gelezen te hebben vind ik i.v.m. inhoud en prijs verhouding de
Edifil 2014 de beste. Mochten jullie nog vragen hebben i.v.m. met het artikel
kun je mij altijd mailen: info@silver-lightning.net
Verder wens ik jullie veel plezier met de hobby en tot ziens op de
bijeenkomsten. De volgende keer zal ik het hebben over de catalogus van
Portugal. Tot ziens op de bijeenkomst in Utrecht.
Koos Fase
Tel.0183-633107 / Mobiel 06-11266897

DIVERSE BERICHTEN
Penningmeester
In de vorige IBERIA’s meldden wij u dat een nieuwe penningmeester gezocht
werd. Herhaalde oproepen hebben helaas tot niets geleid, er bleek geen
enkel lid bereid om zich voor de vereniging in te zetten. Gelukkig kunnen wij u
nu berichten dat Hans Vinkenborg zich bereid verklaard heeft om zijn functie
te blijven uitoefenen zolang zijn gezondheid dat toelaat. Gewijzigde
persoonlijke omstandigheden stellen hem hiertoe in staat. Het bestuur van
KSP is verheugd dat Hans zijn functie kan blijven uitoefenen en hoopt dat hij
nog lang deel uitmaakt van het bestuur van KSP.
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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
frisdrank, maar het mag ook een broodje of soep zijn. Een extra
reden om te komen !
Boekje ‘Echtheidskenmerken’ is weer te koop !
Sinds 2013 is de nieuwe versie van ons boekje
“Echtheidskenmerken van de Spaanse Postzegels
(1855-1900)” weer te koop. Co-auteurs Frits van
Beekum en Hans Vinkenborg hebben de inhoud
geheel herzien en gecorrigeerd waar nodig.
Onmisbaar om de echte en de valse zegels van
klassiek Spanje te kunnen onderscheiden. De uitgave
is thans geheel in KLEUR hetgeen de duidelijkheid
zeer ten goede komt. 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. 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.
Overige eigen publicaties van KSP
Op de binnenzijde van de achteromslag van deze IBERIA kunt u zien welke
publicaties van KSP momenteel te koop zijn bij Hans Vinkenborg (en die op
de bijeenkomst worden meegenomen). 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 niet-leden 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.
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 of Henk Veen. 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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Toezending veilinglijsten KSP
De veilinglijsten worden standaard alleen toegezonden aan leden die in de
afgelopen 3 jaar tenminste 1 maal iets hebben gekocht of geboden 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.
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
in de binnenomslag. 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 !
Geen Zomerveiling
Er zal dit jaar geen Zomerveiling worden georganiseerd maar in de plaats
daarvan zal er dit jaar wel ook in september een reguliere kleine veiling
worden gehouden tijdens de bijeenkomst.
Lezingen tijdens de bijeenkomst
Wij hopen dat ook in de komende bijeenkomst weer één van onze leden een
korte presentatie zal geven. Neemt u iets mee om het ons te tonen ? U heeft
toch ook wel iets moois wat de moeite waard is om aan anderen te laten zien
? Verras ons met uw bijdrage !
Gebruik het juiste bankrekening nummer s.v.p.
Zoals u in de binnenomslag kunt zien heeft KSP 2 bankrekening nummers. Er
is een apart rekening nummer voor de veilingbetalingen en die dient dus
uitsluitend voor dat doel. Deze rekening wordt beheerd door Nico Beek. Alle
overige betalingen, zoals contributie moeten naar het hoofd-bankrekening
nummer van KSP. Dit bankrekening nummer wordt beheerd door Hans
Vinkenborg. Het komt nog te vaak voor dat leden naar het verkeerde
rekeningnummer betalen hetgeen tot veel extra administratie leidt. Wilt u hier
s.v.p. rekening mee houden !
Auteurs gezocht
We hebben het hier al vaak gezegd: KSP is op zoek naar meer auteurs die
artikelen kunnen schrijven voor ons blad IBERIA. Het schrijven van artikelen
rust nu nog op de schouders van een paar leden en te veel leden doen
helemaal niets voor de vereniging. Iedere verzamelaar heeft wel een bepaald
specialisme waarover hij of zij iets op papier kan zetten. Het komt de
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