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     VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 30 mei 2015 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.   Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
   Bestuursmededelingen;   
 Goedkeuring gewijzigd Veilingreglement (zie bijlage); 
 Financieel jaarverslag 2014 (inmiddels goedgekeurd, art. 7 sub c); 
    Nieuwe penningmeester gezocht (zie pag. 2); 
 Verkiezing volgens rooster van de functie van:  

Voorzitter: Frits van Beekum; hij stelt zich herkiesbaar;  
 

!! Wilt u zich verkiesbaar stellen voor de functie van penningmeester 
of voorzitter, stuurt u dan een berichtje aan het secretariaat !! 

 
3.    Rondvraag;   
4.    Veiling; 
5.    Sluiting. 
 
Tijdens deze jaarvergadering zal Nico Beek 
wat uit zijn verzameling laten zien:       
Sellos Recuerdo (van 1907),  Ed. SR1 - 6. 
 
 
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”;  
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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. 
 
 

PENNINGMEESTER GEZOCHT 
 
 
Hans Vinkenborg, onze voormalige penningmeester, heeft om persoonlijke 
omstandigheden zijn functies bij onze vereniging neergelegd en deze functie 
wordt tijdelijk overgenomen door onze secretaris Henk Veen. 
Hans heeft inmiddels de jaarrekening over 2014 opgemaakt, die tevens door 
de kas-commissie is goedgekeurd, en is in deze IBERIA gepubliceerd. 
Conform ons Huishoudelijk Reglement, artikel 7 sub c, is deze jaarrekening 
goedgekeurd.  
Mocht u bezwaar hebben tegen deze jaarrekening, verzoeken wij u deze 
kenbaar te maken via het secretariaat voor donderdag 28 mei as.   
 
Het KSP-bestuur is dringend op zoek naar een 
 

penningmeester 
 
voor onze vereniging.  
 
Wie van u kan deze functie vervullen en onze vereniging ondersteunen.  
Het penningmeesterschap wordt nu tijdelijk waargenomen door Henk Veen, 
maar door zijn andere KSP-werkzaamheden is dit uiteraard van tijdelijke 
aard. 
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u contact opnemen met het 
secretariaat (zie colofon). 
 
 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 19 september 2015 te Utrecht 
Zaterdag 14 november 2015 te Utrecht (Portugese dag!) 
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EVENEMENTEN AGENDA 
 
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en internationale ten-
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 Frits van Beekum op redactie@ksp-iberia.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.  
 
  

2015 
 
 
5 en 6 september 2015 
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
Philatelisten Vereniging Groningen wordt door hen de 
GRONINGEN 100 georganiseerd in de Sporthal De Hullen 
te Roden. Er is een tentoonstelling met ca. 600 kaders in 
o.a. de 1e en 2e categorie in de ene zaal en een 
handelarenbeurs in de andere zaal. Naar verwachting zijn er 
ook stands van (gespecialiseerde-)verenigingen en 
buitenlandse postorganisaties. Nadere info: 
www.philatelist.nl (doorlinken naar Groningen 100). 
 
 
3 en 4 oktober 2015 
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 A-
12 tot over de ring en volg dan naar rechts het bord ‘Expo’. De toegangsprijs 
is € 5,- voor 2 dagen. Info: www.fnip.be.  
 
 
17 t/m 19 oktober 2015 
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 
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29 t/m 31 oktober 2015 
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. 

 
 
29 en 30 december 2015:  
In  Barneveld  vindt  
jaarlijks  in  de  Veluwehal  
(Nieuwe  Markt  6)  de 
EINDEJAARSBEURS plaats tussen kerst en oudjaar. Hier vindt u vooral veel 
postzegelhandelaren, een paar muntenhandelaren en een aan 
promotiestands van verenigingen.  Ook  LACA  zal  aanwezig  zijn  met  een  
stand. Deze beurs is altijd erg druk en wij hopen u hier te ontmoeten. 
Nadere info:  www.eindejaarsbeurs.nl. 
 

 

2016 
 
 
28 mei tot en met 4 juni 2016  
In New York vindt een wereldtentoonstelling 
plaats waar ook veel handelaren komen en waar 
verenigingen uit de USA een promotiestand 
zullen hebben. Adres: Jacob Javits Convention 
Center, 22 East 35th Street/11 th Ave., NY 10016. 
Verdere info op  www.ny2016.com. 
 
 
 
 

OPROEP VRAAGBAAK 
 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de redactie en leden van KSP 
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.   Uw ervaring en kennis is echt nodig !! 
 
Gaarne uw vraag over een Spaans en/of Portugees filatelistisch materiaal 
zenden aan Frits van Beekum (afbeeldingen gaarne scannen op 600 dpi). 
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BLOK EDIFIL NR. 849 en 850 
 
 

 
Toen in september 1937 het resultaat van de uitgifte en de verkoop van de 
Toledo blokken ( Edifil 836 en 837 ) door de raad van bestuur van de staat 
resulteerde dat in het voornemen voor een nieuwe uitgifte in de vorm van een 
blok waarvan het motief moest zijn een eerbetoon aan het leger, dat al meer 
dan een jaar vocht en te maken had met een interventie van andere 
mogendheden ( o.a. intern. Brigades ). Het motief van deze emissie was 
volkomen gerechtvaardigd vanuit het oogpunt van de raad van bestuur v/d 
staat, door volledig het leger te eren in een situatie van oorlog. Al is het 
acceptabel ; maar het is niet de manier waarop deze emissiewaarden werden 
gemaakt. Alleen al door het feit dat bij de koop 2x de nominale waarde moest 
worden betaald en niemand deze toeslag wilde betalen zonder te weten hoe 
de uitvoering van deze uitgifte was.  
De blokken zouden moeten bestaan uit twintig zegels.  
 
Onmiddellijk na uitgifte in de maand Julie 1938 begon het Spaanse 
filatelistisch bulletin met commentaar over het besluit dat de verkoopprijs 
twee maal de nominale waarde moest bedragen. ( dit besluit om 2x te 
betalen werd niet teruggetrokken door de raad van bestuur ). 
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Hoewel de blokken aanvankelijk als inscriptie "eerbetoon aan het leger" 
zoals de autoriteiten in de eerste proevenuitgifte hadden gezet werd de 
tekst veranderd in ; ter ere van het leger en de marine. 
 
De president van de raad van staat heeft bij beschikking van 22 september 
1937 de uitgifte van dit blok onder ministerieel besluit in een brief van 27 juni 
1938 aan het ministerie van financiën de goedkeuring gegeven voor de 
uitgifte van dit blok.  
In deze brief wordt onder meer beschreven dat de nominale waarde 2 peseta 
is maar dat er 4 peseta moet worden betaald bij verkoop. Ook de waarden en 
kleuren van de 20 zegels, als ook de afbeeldingen op de zegels.  
Het blok heeft 5 verticale rijen van elk 4 zegels. 
Op de zegels komen 4 verschillende afbeeldingen voor: 
  
Rij 1 vaandeldrager v/d infanterie (a ) en kruiser Almirante Cervera (c) in de 
        combinatie A,C,A,C;  
Rij 2 loopgraaf (b) en Marokkaans leger(d) in de combinatie B,D,B,D;  
Rij 3 kruiser A.C. (c) en vaandeldrager (a) in de combinatie C,A,C,A; 
Rij 4 loopgraaf (b) en Marokkaans leger (d) in de combinatie B,D,B,D;  
Rij 5 Marokkaans leger (d) en loopgraaf (b) in de combinatie D,B,D,B. 
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De ontwerpen zijn afkomstig van originele foto,s die werden voorgelegd aan 
de printer die de foto,s van verschillend formaat verkleinde tot de maat van 
31 x 27 mm en werden gedrukt in diepdruk in het kunstinstituut van Zurich: 
Orell Füssli . de maat van het blok is 175 x 133 mm. Met op de achterzijde 
een nummer. Circulatiedatum 30 juni 1938 tot 31 december 1938. Aantallen 
uitgegeven stuks; blokken met getande zegels 85.000 : blokken met 
ongetande zegels 15.000  
Alvorens tot uitgifte over te gaan verschenen er verschillende proeven. 
 
Bijstelling van de proeven  
Er zijn een 14-tal proeven verschenen met 1 of meerdere rijen van 4 zegels, 
7 zonder inscriptie “Homenaje al ejercito y a la marina” en 7 met inscriptie. 
Hieronder enige van deze proeven. 

 
 
 
 
 
 
ƹ 
Op afb. 1 ziet u de 1e 3 
rijen van het blok in de 
juiste kleuren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                       
Ʒ 

Op afb. 2 de 1e 2 
rijen in de originele 
kleur en de 4e rij in 
groen rij 3 en 5 zijn 
niet opgevuld. 
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Afbeelding 3 laat 4 rijen zien rij 1,2,3 en rij 5 in de originele kleur oranje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook verschenen proeven met gedecentreerde afbeeldingen en tekst. Een 
voorbeeld hiervan ziet u hieronder.  
 
 
 
 

              
Ʒ 

Hierbij is rij 2 voor bijna de 
helft naar boven verschoven 
en ook de tekst eronder: 
 
 
 
 
Uiteindelijk verscheen er een 
kleurproef met 5 rijen van 4 zegels met de kleuren paars, blauw, bruin, groen 
en Karmijn waarvan de 1e 4 rijen in het origineel dezelfde kleur hebben als in 
de kleurproef, maar de 5e rij heeft als kleur oranje gekregen in plaats van 
karmijn. 
 
De losse zegels ( getand en ongetand ) komen uit de blokken, welke 
sporadisch op brieven voorkomen. Of het blok ook op brief voorkomt is mij 
tot nu toe niet bekent. 
 
Literatuur; manual de las emisiones de los sellos de Espana deel 3: l 
La guerra zona nacional. door Alvaro Martinez-Pinna. 
 

      Nico Beek 
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PAPEL CARTOLINA 
 
 
Bij deze wil ik reageren op het artikel van Henk Veen, “Portugese 
papiervariëteiten: De zin en onzin”, dat verschenen is in nummer 100 van  
onze mooie bijzondere jubileum uitgifte van IBERIA. 
Met name de onzin spraak mij aan omdat elk onderzoek de stelling van Henk 
zal onderstrepen.  
Het pontinhado papier is gewoon liso papier met een zeefafdruk, soms 
duidelijk zichtbaar en vaak minder te determineren en nog vaker helemaal 
niet en dan is het vanzelf weer liso. 
De postfris zonder plakker mentaliteit vond reeds zijn ingang in de zestiger 
jaren van de vorige eeuw en wel vanwege de door Henk verschafte reden: 
Commercie !! 
Ik zal hierna vergeefs proberen uit te leggen wat de filatelie bewogen heeft de 
cartolina zegels uit te vinden. Natuurlijk is het weer de commercie van 
onderliggend belang, maar de vaststelling wat een cartolina zegel is, brengt 
de Portugese filatelist nog verder in de papierproblemen. 
De internationale tabel van de nog “verborgen”Vinck geeft aan: 
 
Papier extra dik 101 – 130 micron 
Papier cartolina 131 – 180 micron 

 
Het is een raadsel waarom Portugal de tabel aanpast aan commerciële 
behoefte”Papier cartolina vanaf 100 micron, dus 30 micron lager dan 
internationaal.    
 
Nu gaat het in wezen om een beperkt aantal zegels en wel vanaf 1920. Het 
betreft de Ceres zegels, CE nummers: 
 
ǒ  206, 207 en 215 (allen tanding 12 : 11 ½ ); 
ǒ  221 (t. 15 : 14 en t. 12 : 11 ½  ), 223 (t. 12 : 11 ½ ) en 226 (t. 15 : 14 en  
    t. 12 : 11 ½); 
ǒ  236, 239, en 240 (allen tanding 12 : 11 ½, 236 ook t. 15 : 14);  
ǒ  454 (t. 15 : 14), 456 (t. 15 : 14), 466 (t. 12 : 11 ½ ) en 477 (t. 12 : 11 ½ ) 
    alsmede 
ǒ  494 en nummer 13 (basiszegel van nummer 494) van de  
    Imposto Telegramas   
ǒ  Type “Para os Pobres” de nummers 7 en 8; 
ǒ  751 “Rolhockey”-zegel uit 1952.  
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In feite dus slechts 13 “basis-zegels, waarbij de “koloniale” cartolina’s buiten 
beschouwing blijven om de zaak enigszins overzichtelijk te houden. 
Ik zal per groep de zin en onzin proberen vast te leggen, maar wil er wel op 
wijzen dat de overdrukken CE 456 en 466 alsmede de 14 Ct. violet tanding 
12 : 11 ½ (CE 239) op brief rond de € 1.000 kosten. 
Henk Veen gaf al aan hoe de microns van de cartolina’s of liso espesso 
nauwelijks kunnen worden gemeten met en zonder gom. Het zal duidelijk zijn 
dat op brief een meting als heel onwaarschijnlijk zal zijn. Het is gewoon dikke 
liso, maar hoe dik zal men op brief toch onmogelijk kunnen nagaan. 
Soms biedt men op de veiling cartolina brieven aan. Maar hoe dat gemeten 
wordt? Eerst de brief meten en dan de zelfde brief met “cartolina zegel”. 
 
CE 206, 207 en 2015 cartolina. Alle prijzen zijn ± gebruikt (Afinsa 2013): 
 
1 - CE-nrs.       Gebruikt  Brief 
 
206 ¼ Ct. sepia, tanding 12 : 11 ½   € 40   € 200 
 
207 * ½ Ct. zwart, tanding 12 : 11 ½  €   3   €   40 
 
215 10 Ct. steenrood, tanding 12 : 11 ½  €   5   €   80 
 
*  In oudere catalogi, zoals Ferreira en Santos, wordt  bij CE 207 ook tanding 
 15 : 14 vermeld. Voor deze tanding werd geen prijs op brief vermeld.  
 
 
2-CE-nrs.       Gebruikt  Brief 
 
221 1 Ct. bruin, tanding 15 : 14   € 11   € 130 
221 1 Ct. bruin, tanding 12 : 11 ½    € 31   € 200 
 
223 2 Ct. geel, tanding 12 : 11 ½   € 21   €   80 
 
226 4 Ct. groen, tanding 15 : 14   € 11   € 130 
226 4 Ct. groen, tanding 12 : 11 ½   € 42   € 200 
 
 
Overigens is het cartolina papier rond 1920 aangeleverd (vroegst bekende 
datum). Het was in 1920 dat door de allergrootste nood papier werd geleverd 
door diverse papier-fabrikanten. De leveringen uit Engeland, Duitsland en 
Oostenrijk vielen stil na de 1e Wereldoorlog.  
De volgende kwaliteiten werden binnenlands geleverd in maart, april, mei en 
juni 1920: 
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ǒ  Papier voor akten, certificaten, normaal papier en waarschijnlijk het 
     beruchte cartolina; 
ǒ  Papier voor fiscaalzegels, de bekende azulado Ceres-zegels ½ Ct, later 
     ook met opdruk 10 Ct op ½ Ct., 2 Ct. en 4 Ct.; 
ǒ  Het geelachtige papier; 
ǒ  Het acetinado papier dat verkregen is uit de geconfisqueerde Duitse boten 
    (februari 1916) en na verzoeken op 14 april 1920 vrijgemaakt voor de 
    Posterijen. De leveringen waren in juni 1920, juni 1921 en januari 1922. 
 
 
3-CE-nrs.       Gebruikt  Brief 
 
236 6 Ct. roze, tanding 15 : 14   € 11   € 120 
236 6 Ct. roze, tanding 12 : 11 ½    €   1,20  €   40 
 
239 * 14 Ct. violet, tanding 12 : 11 ½  € 260   € 1.100 
 
240 20 Ct. chocolade, tanding 12 : 11 ½  € 16   € 120 

 
*  Geen vermelding in de Ferreira.  
 
 
 
 
 
 
 
Marquez vermeldt nog in zijn Historia dat in 
1920 de 14 Ct. uit restanten van papier voor 
akten werd vervaardigd, zijnde 630.000 stuks 
met liso en cartolina papier! In maart en juni 
1920 zouden er 75 riemen zijn geleverd 
waarvan 28 riemen cartolina. 

 
4-CE-nrs. (Ceres overdrukken)   Gebruikt  Brief 
 
454 10 / ½ zwart, tanding 15 : 14   € 28   € 150 
 
456 10 / 4 groen, tanding 15 : 14   € 396   € 1.550 
 
466 40 / 2 geel, tanding 12 : 11 ½   € 310   € 1.300 
 
477 80 / 6 roze, tanding 12 : 11 ½   €   5,30  €   77 
 
Zoals gezegd: Hoe de € 1.550 en € 1.300 brieven vast te stellen! 
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In de oude catalogi van Santos 1948, Ferreira 1935 en de Mercado Filatélico 
bestaat er ook een CE 455, de 10 Ct. opdruk op 1 Ct. bruin met tanding 12 : 
11 ½, maar in latere edities weggelaten. 
 
5-CE-nrs. (Imposto telegráfico)   Gebruikt  Brief 
 
494 1$60 / 5 Ct. bruin     € 20   € 85 
 
13 (BoB) 5 Ct. bruin     €  2,70  €  - 
Zowel cartolina, als liso afkomstig uit een levering door de Companhia de 
Papel do Prado, december 1920; waarschijnlijk één oplage van gevarieerde 
dikten. 
 
Hierbij valt de normale conclusie 
te trekken door de liso en cartolina 
zegel bij elkaar te voelen. Duidelijk 
is de liso dunner dan de cartolina, 
waarvan ik meen dat de cartolina 
nauwelijks aan de norm van 
espesso voldoet. Voel maar! 
 
 
6-CE-nrs. (Para os Pobres - BoB)  Gebruikt  Brief 
 
7  1 Ct. karmijn roze     €  1,00  €  - 
 
8  2 Ct. bruin-rood     €  2,20  €  - 
 
De typen “Para os Pobres (de armen hulpzegels) leveren in 1920 ook een 
cartolina versie op, CE-nummers 7 en 8. De 1 en 2 Centavos hebben beide 
een oplage van 500.000 stuks uit restanten van de akten papieren. Ze liggen 
zeer laag in prijs! 
 
7-CE-nrs. (Rolhockey zegel)   Gebruikt  Brief 
 
751  1$00 donker-blauw en grijs   €  40   €  - 
 
Voor de offsetdruk verbetering wilde men bij de Casa da Moeda 
experimenteren met een sterk verbeterd papier en daar komt na 32 jaar (!) 
opnieuw een levering van de Companhia de Papel do Prado. Het experiment 
werd niet herhaald door de dikte verschillen van het liso papier; van gewoon 
tot “bijna” cartolina (espesso?) en dus vandaar de 1 Escudo versie in 
cartolina voor zo’n € 40 gebruikt. 
Deze cartolina’s zijn zeer gewild, wordt wel eens op veilingen aangeboden en 
is bijna niet te verkrijgen! 
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Opgemerkt kan nog worden dat door de diverse dikten in het zelfde papier de 
befaamde hockeyballen op de vreemdste plekken verschijnen en dat er 
blijkbaar dislocatie van de spelers optreedt (lijkt op dubbeldruk). 
Zowel de cartolina als de “ballenversie” heb ik alleen uit literatuur vernomen. 
 
Conclusie: 
Alleen de CE 236, 6 Centavos roze of lila, 
geeft de indruk op cartolina papier te zijn 
vervaardigd; lijkt op een plank. En wellicht is 
de 4 Centavos CE 226 nog als cartolina te 
overwegen. Bij Casa Molder kocht ik CE 
206, 207 en 215 als cartolina, na 
beweringen dat ze echt cartolina waren; 
voor mij was het liso medio tot licht espesso.  
Hoewel het om een gering aantal zegels 
gaat, is er een levendig aanbod op veilingen. 
Maar ik blijf bij Henk Veen’s conclusie: Het is 
commerciële onzin. 
 
 
Jan van Gerwen 
 
 
 
 
 

VALSE “DUIKBOOT”-BRIEF 
 
 
In IBERIA 82 is een artikel opgenomen over “de 
onderzeebootpost tijdens de Spaanse Burger-
oorlog”, waar de serie Edifil 775 - 780 en blok 
Edifil 781 in het artikel zijn weergegeven. 
 
Onlangs is een vervalste poststuk gesignaleerd 
om geïnteresseerde kopers geld afhandig te 
maken. 
In dit artikel worden kenmerken behandeld die u 
kunnen helpen om een echte of een valse brief  te 
kunnen herkennen.    
 
De afgebeelde onderzeeboot C-4 op de zegels 
vervoerde 300 enveloppen en vertrok van 
Barcelona op 11 augustus 1938 en kwam op 13 
augustus aan in Mahon (Menorca). 
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Gezien de geringe oplage zijn deze enveloppe uiteraard een gewild object. 
 

 
Echte enveloppe 
 
De bijzondere enveloppen zijn gemaakt voor de filatelist, mede omdat de 
gehele serie of het blok op de enveloppen zitten. 
 
Op de volgende pagina wordt een valse brief getoond met een ongetand blok 
van 6 van Edifil 779 (?). De vertrekstempels op deze enveloppe zijn vals. 
Hieronder de verschillen tussen een echt en een vals stempel: 

 
Echt vertrekstempel     Vals vertrekstempel   
 
Let ook op de “kruizen” voor en achter Barcelona. 
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Valse enveloppe 
 
 
De aankomststempel op de 
achterzijde, alsmede de hand-
tekening van de heer Thomas 
Orós en de tekst El Ambulante 
Submarino” zijn vervalst.  
 
Hieronder de verschillen: 
 
      
       Achterzijde vervalste enveloppe 

 
Echt aankomststempel     Vals aankomststempel 
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Echte handtekening Thomas Orós         Valse handtekening Thomas Orós 
 
Er blijven vervalsers bestaan, zolang men aan vervalsingen (goed) kan 
verdienen. Gelukkig zijn er meer goede Submarino-enveloppen dan valse, 
maar bij (andere) dure aankopen, moet men toch altijd blijven opletten. 
 
Bron: Falsificación de un sobre de correo submarino - 1938  
          van Francisco Graus 
 

    Frits van Beekum 
 
 
 
 

De 1$00 Rolhockey zegel (CE 751) 
 
 
 
In deze IBERIA heeft Jan van Gerwen een artikel geschreven over 
cartolina’s, waaronder CE 751, de 1$00 Rolhockey zegel, die ook is 
uitgevoerd op cartolina papier.  
Ik heb zo’n cartolina zegel jaren geleden via één van de bekende Portugese 
veilingen aangeschaft.  
Beide zegels zijn gedrukt op ongecoat papier en de afdruk van de zeef is 
(bijna) niet de zien, terwijl men wel kan waarnemen dat het papier licht is 
gekalanderd.  De cartolina zegel voel dikker aan en de tanding voelt scherper 
aan met meer “weerstand”. 
Ik heb de zegel bekeken en gemeten (op diverse punten, waar men dan het 
gemiddelde van neemt). 
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De “gewone” zegel is 90 micron en de cartolina zegel is 105 micron, dus een 
muito espesso uitvoering en geen cartolina.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas moet ik nu bekennen, dat ik ook door de commercie ben 
beetgenomen. 
 

    Frits van Beekum 
 
 
 

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 
frisdrank, maar het mag ook een broodje of soep zijn. Een 
extra reden om te komen ! 
 
 
Boekje ‘Echtheidskenmerken’ is weer te koop ! 
Sinds eind 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 
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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 (excl. portokosten). Op de 
volgende bijeenkomst kan deze uitgave worden besteld bij 
het bestuur. Als u het boekje per post toegezonden wilt 
hebben kunt u het bestuur een e.mail sturen of bellen.  
 
 
 

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 ! 
 
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 Henk Veen 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 !  
 
 
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 
diversiteit zeer ten goede als meer leden een bijdrage gaan leveren aan ons 
blad. Laat het bestuur s.v.p. weten wat u voor de vereniging kunt doen ! 





Papel cartolina, pagina 12/16 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filatelistische  
  Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP) 


	Kaft-111 V
	IBERIA-111
	Kaft-111 A

