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     VAN HET SECRETARIAAT 

 
Op zaterdag 1 oktober 2016 zal een speciale 
gezamenlijke bijeenkomst plaatsvinden met LACA  
(Latin American Collectors Association) in het Cultureel 
& Vergadercentrum “H.F. Witte” Henri Dunantplein 4  
te De Bilt (3731 CL). 
 

Telefoonnummer centrum “H.F. Witte” is 030 - 220.3954.  
 

 
Let op! De zaal is vanaf 12.00 uur beschikbaar.  
 
 

Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar - tegen betaling - aanwezig.  
 
De vereniging KSP zal tijdens deze bijeenkomst 3 consumptiemuntjes 
verstrekken voor een gratis drankje en/of hapje. 
 
AGENDA : 

 
1.   12.00 uur: Zaal open;  
2. 13.00 uur: Opening bijeenkomst; 
3. 17.00 uur (of eerder) Sluiting bijeenkomst. 
 
Tijdens deze bijeenkomst is er geen veiling! 
 
 
Routebeschrijving: 
  
Per Auto: Rijdend op de A27 (Hilversum - Breda) neemt u ter hoogte van de 
stad Utrecht de afslag 30 (Veemarkt - De Bilt). Rij richting De Bilt (over de 
Biltse Rading) en bij de eerste verkeerslichten gaat u rechtsaf 
(Blauwkapelseweg). Na ± 150 meter gaat u linksaf (de Alfred Nobellaan) en 
na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerhand het Cultureel &  
Vergadercentrum “H.F. Witte”. 

 

Per Openbaar Vervoer: Buslijn 77 rijdt van het Busstation Zuid bij het NS 
Centraalstation Utrecht naar NS station Bilthoven. Uitstappen bij de halte 
Blauwkapelseweg hoek Alfred Nobellaan in De Bilt. Volg de Alfred Nobellaan 
500 meter en u ziet H.F.Witte aan uw linkerhand. Dit is ca. 5 minuten lopen. 
 
Stapt u uit op de Hessenweg in De Bilt dan loopt u via de Looydijk naar de 
Alfred Nobellaan en dan ziet u het centrum voor u. Vanaf de Hessenweg is 
het ook ca. 5 minuten lopen. 
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt(worden) gehouden op : 
 
Zaterdag 19 november 2016 te Utrecht (Spaanse dag!); 
Zaterdag 18 februari 2017 te Utrecht;  
Zaterdag mei 2017 speciale KSP “Hans Hoekman”dag  
   en viering 30-jarig bestaan KSP (informatie volgt); 
Zaterdag 16 september 2017 te Utrecht; 
Zaterdag 25 november 2017 te Utrecht (Portugese dag!). 
 
 

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.  

 
 

2016 

 
1 oktober 2016 

In de Bilt wordt een gezamenlijke 

bijeenkomst gehouden met KSP en LACA 

(Latin American Collectors Association).  

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het 

Cultureel & Vergader-centrum “H.F. Witte”, 

Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Er is voldoende gratis parkeerruimte.  

Voor routebeschrijving per auto en openbaar vervoer zie: “Van het 

secretariaat”. 
 
 
30 september / 1 oktober 2016  
De gezellige beurs in Antwerpen, de 
ANTWERPFILA, wordt in het voorjaar en in het 
najaar georganiseerd in het Bouwcentrum (Antwerp 
Expo, Jan van Rijswijcklaan 191). Dit is een grote Belgische postzegel- en 
muntenhandelarenbeurs waar velen iets van hun gading zullen kunnen 
vinden. LACA zal niet met een stand aanwezig zijn. Het beursgebouw is 
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:  

mailto:redactie@ksp-iberia.nl
http://www.fesofi.es/cutenews/tabla.php
http://www.ctt.pt/
http://www.fnip.be/
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www.fnip.be 

14 t/m 16 oktober 2016  
 
 
 
 
 

De POSTEX wordt gehouden in de Americahal in Apeldoorn; deze is vooral 
gericht op verzamelaars van Nederland, maar er zijn ook enkele brieven en 
partijen-handelaren. Entree 5 euro. Info:  www.postex.nl 
 
 
 
27 t/m 29 oktober 2016  
De 34e 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 aanwezig alsmede postadministraties en 
promotiestands. Nadere informatie:  www.messe- sindelfingen.de 
 
 
 
28 / 29 december 2016  

In Barneveld wordt in De 
Veluwehal (Nieuwe Markt 6) 
jaarlijks in de zomer de 

HOLLANDFILA postzegel en muntenbeurs gehouden en in de winter de 
EINDEJAARSBEURS. Alleen op de winterbeurs zal LACA aanwezig zijn met 
een stand.  
Toegang 3 euro. De zomerbeurs is meestal rustig maar de winterbeurs heel 
druk. Op de winterbeurs zal LACA met een promotiestand aanwezig zijn. 
Meer info op de website  www.eindejaarsbeurs.nl 
 
 
 

2017 

 
25 t/m 27 augustus 2017  

Op deze data wordt in Den Bosch in de 
Maaspoort de MULTILATERALE HERTOG-
POST 2017 gehouden. Dit wordt georgani-seerd 
door de KNBF en Stichting Hertogpost.  

Er is een tentoonstelling met ca 900 kaders in de 
categorie 1 en internationale deelname.  
Voor meer informatie zie:  www.multilaterale2017.nl 

http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.multilaterale2017.nl/
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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 !! 

 
 
 
 
 

BRIEVEN UIT GIBRALTAR (deel 2) 
 
 
 
Dik Bakker 
 
 
3. De postzegel doet zijn intrede 

3.1 Spaanse zegels 

In Groot Brittannië was inmiddels op 6 mei 1840 de allereerste postzegel, de 
Penny Black geïntroduceerd, waarmee brieven voortaan voorgefrankeerd 
konden worden. Maar van deze revolutionaire verandering in het 
postsysteem bleven de overzeese gebiedsdelen vooralsnog verstoken. De 
eerste grote verandering voor briefschrijvers uit Gibraltar vindt plaats bijna 
tien jaar later, als op 1 januari 1850 de eerste Spaanse postzegel verschijnt. 
Deze vertoont overigens een opvallende gelijkenis met zijn illustere 
voorganger, zoals duidelijk moge zijn uit afbeelding 14. Het zegel is eveneens 
zwart, vermeldt evenmin de landsnaam, en heeft de afbeelding van een naar 
links kijkende Koningin Isabel II (Edifil catalogus nr. 1; op de overige van de 
uit maar liefst vijf zegels bestaande eerste serie kijkt de vorstin naar rechts!).  
 
Geheel in lijn met de idee dat Gibraltar nog steeds een Spaanse stad was 
werd besloten dat ook post uit Gibraltar naar Spanje met Spaanse zegels kon 
worden gefrankeerd. 
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Afbeelding 14. De eerste zegels van Groot Brittannië en Spanje 
 
Om het gebruik van voorfrankering aan te moedigen, werd het porto gesteld 
op 6 cuartos. Dat was twee en een half cuartos minder dan het tot dan toe 
geldende tarief van 1 Real voor binnenlandse post. Het is overigens 
onaannemelijk dat van meet af aan Spaanse zegels in Gibraltar voor handen 
waren. Immers, ondanks het aanzienlijke financiële voordeel zijn geen 
gecertificeerde stukken met het bovenstaande of andere Spaanse zegels 
bekend uit de eerste twee jaren na de introductie ervan, tenzij het stuk uit 
afbeelding 15 hieronder echt is. Dit tamelijk gehavende fragment werd 
onlangs aangeboden op een internetveiling, met een inzet van €3000. Ik heb 
mij laten vertellen dat het daar al een aantal jaren tevergeefs figureert. Het is 
de omslag van een brief, blijkens de handgeschreven tekst verzonden op 19 
maart 1850 van Gibraltar naar Antequera, in Zuid-Spanje. Het zegel (type 
Edifil nr. 1) is ongeldig gemaakt met het op dat moment gangbare Araña 

(‘spin’) stempel. Op dezelfde dag is 
de brief afgestempeld in San 
Roque, middels een stempel van 
het (prefilatelistische) type Baeza, in 
de gebruikelijke rode inkt, een 
stempel dat spoedig uit de roulatie 
zou worden genomen. Wat 
overigens ontbreekt is het DE GIBR 
doorgangsstempel, dat echter nog 
tot in 1856 met grote regelmaat 
werd gebruikt. Alleen de 
handgeschreven tekst duidt dus op 
de Gibraltese oorsprong ervan. Het 
zegel kan later zijn toegevoegd, 
alhoewel er geen andere, 
handgeschreven of gestempelde 
tariefaanduidingen zijn. Als dit 
fragment, waarbij geen certificaat 
behoort, ooit echt blijkt, dan is het 
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uniek, en het vroegste filatelistische stuk van Gibraltar. 
 
Afb. 15 (pagina 5). Brieffragment uit 1850 naar Antequera, Spanje 
 
David Stirrups (2015) stelt dat er een zegel van het type Ed. 1 bekend is, met 
certificaat, waarop een afdruk in rood van het DE GIBR  / S.ROQUE / ANDA 
BAXA stempel te vinden is. Maar er is geen complete brief of zelfs maar 
briefstuk met het zegel bekend met zekerheid afkomstig uit Gibraltar. 
 
De eerste erkende brieven uit Gibraltar met Spaanse frankering zijn uit 1852. 
Er bestaat een brief van 16 april 1852 met twee zegels van 6 cuartos, en een 
brief van 25 juni van dat jaar met een zegel van 6 cuartos (alle Edifil nr. 12). 
Ricky Richardson stelt, in zijn boek uit 1990, dat er in totaal 27 van dergelijke 
stukken bekend zijn uit de periode april 1852 – augustus 1854. Wellicht zijn 
er na 1990 nog stukken bijgekomen. 
 
In maart 1854 wordt voorfrankering met behulp van Spaanse zegels voor 
post naar Spanje, tot dan toe optioneel, verplicht gesteld. Deze verandering 
wordt door de locale autoriteiten echter pas maanden later aan de bevolking 
van Gibraltar doorgegeven, wellicht om de Spaanse autoriteiten te 
dwarsbomen. Ongefrankeerde of ondergefrankeerde stukken worden echter 
fiks bestrafport, middels het bijplakken van Spaanse zegels, te betalen door 
de ontvanger. Dientengevolge worden vanaf 1855 stukken uit Gibraltar met 
Spaanse frankering gaandeweg frequenter. Maar pas medio 1856 worden 
Spaanse zegels in Gibraltar zelf daadwerkelijk in voorraad genomen door het 
Civil Secretary’s Office. In de periode daarvoor dienden ze te worden 
aangeschaft bij een bezoek aan het nabijgelegen San Roque of Algeciras, 
hetgeen het gebruik ervan vermoedelijk toch wel behoorlijk in de weg stond. 
Vandaar dat we nog lang na de invoering van Spaanse postzegels 
ongefrankeerde brieven uit Gibraltar aantreffen. De brief in afbeelding 16 is 
daarvan een voorbeeld. Hij is op 15 oktober 1855 verstuurd naar Cádiz, en er 
is 8 cuartos vooraf betaald, dus twee cuartos meer dan het tarief-met-
postzegel. Wellicht omdat de rode inkt op was zijn alle afstempelingen 
ditmaal in de (schaarse) kleur groen. 
 
 
 
 
Afb. 16. Brief uit 
1855 naar Cádiz, 
Spanje 
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Een voorbeeld van een Spaans zegel op een brief uit Gibraltar is te vinden in 
afbeelding 17. Deze brief werd, blijkens de aanhef, op 19 november 1857 in 
Gibraltar geschreven, en voorzien van een adres wederom in Cádiz. Hij is 
gericht aan don Abelardo de Carlos (1822-1884), schrijver en uitgever van 
onder meer een medisch tijdschrift. De brief is voorzien van het op dat 
moment geldige Spaanse zegel voor het sinds 1 november 1854 geldende, 
inmiddels verlaagde binnenlandse tarief van 4 cuartos voor brieven tot ½ 
onza, ofwel 14 gram (Edifil nr. 48A). Hij werd ter post bezorgd en de volgende 
dag in San Roque afgestempeld. Naast plaats en datum vermeldt het stempel 
tevens de provincie, Cádiz. Het zegel zelf is ongeldig gemaakt met een zgn. 
Parilla (‘gril’) stempel, dat in gebruik was sinds 1852. De voorzijde vertoont 
nog een spoor van een afstempeling, die niet thuis te brengen is. Aan de 
achterzijde bevindt zich het aankomststempel, een dag later aangebracht. 
Merk op dat de (Engelstalige?) afzender het accent op de plaatsnaam 
achterwege laat. 
 

 
Afb. 17. Brief uit 1857 naar Cádiz, Spanje 
 
Een tweede brief met Spaanse frankering dateert van ruim drie jaar later, en 
wordt getoond in afbeelding 18. Het is goed hier op te merken dat Spanje van 
meet af aan een veel liberaler uitgiftebeleid heeft gekend dan Groot 
Brittannië. Alleen al gedurende de regeringsperiode van Isabel II, die eindigt 
in 1870, werd vrijwel elk jaar een nieuwe serie zegels uitgegeven, in het 
begin zelfs voorzien van het jaartal. Dit houdt verband met het feit dat, vanaf 
de allereerste emissie in 1850, Spaanse postzegels op tamelijk grote schaal 
zijn nagemaakt; een probleem voor de posterijen toen, en voor de 
verzamelaar nu. Zo prijkt op deze brief, gedateerd 27 maart 1861, een nieuw, 
op 1 februari 1860 verschenen en tot 15 juli 1861 geldig zegel van 4 cuartos 
(Edifil nr. 52). Het is afgestempeld met het zgn. Rueda de carreta 
(‘wagenwiel’) stempel, dat in oktober 1858 werd ingevoerd, en waarin het 
nummer van het betreffende postkantoor is opgenomen (63 = San Roque).  
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De brief heeft bestemming Madrid waar hij, getuige het aankomststempel aan 
de achterzijde, vier dagen later, op 31 maart, is aangekomen. Het sluitzegel 
vermeldt de naam van de afzender, Juan Onetti – een combinatie van een 
Spaanse voornaam en een Italiaanse achternaam, die in de archieven is 
terug te vinden – en diens woonplaats: Gibraltar. De twee andere, helaas 
goeddeels onleesbare stempels op de voorzijde lijken op de kop te staan, en 
in het onderste deel ‘Madrid’ te vermelden. Mogelijk zijn ze aangebracht op 
een doorgangskantoor in de provincie Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 18. Brief uit 1861 naar Madrid, Spanje 
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3.2 Engelse zegels 

Eind 1856 wordt besloten dat het Packet Office en de postafdeling van de 
Civil Secretary samengevoegd zullen worden tot een locale afdeling van de 
General Post Office (G.P.O.), en wel per 1 januari 1857. In augustus 1857 
ontvangt Edmund Creswell, voormalig Packet Agent en onlangs bevorderd tot  
Postmaster van Gibraltar, een schrijven van Rowland Hill, de vader van de 
Penny Black. In zijn functie van Secretaris van de Postmaster-General te 
Londen verleent Hill aan Creswell toestemming om uit Gibraltar verzonden 
post voortaan te voorzien van Engelse zegels. Dit gold overigens alleen voor 
zeepost: de Spaanse autoriteiten accepteerden geen post voorzien van 
Engelse frankering, slechts Spaanse zegels waren geoorloofd. Op 3 
september 1857 arriveert een eerste zending van 12.000 exemplaren (50 vel) 
van 1 Penny (dat moet de getande Penny Red zijn geweest, de 
geperforeerde variant in rood van de Penny Black), 4.500 zegels van 4 
Penny, en 3.000 van 6 penny, die vanaf de volgende dag verkrijgbaar zijn. 
Afstempeling van de zegels vindt plaats in de vorm van een hoofdletter G. Dit 
stempel wordt echter al snel, begin 1859, vervangen door het 
nummerstempel A26. Dientengevolge zijn stukken met het G-stempel relatief 
schaars. 
 
Er zijn twee brieven bekend, beide gedateerd 10 september 1857, en 
gestuurd naar Genua, met elk een paartje van de Penny Red, het tarief voor 
scheepsbrieven. Dit zijn dan waarschijnlijk de vroegste exemplaren van 
‘Great Britain used abroad’. Er ontstond een ware rush op de zegels, met 
name op die van 6 penny. Dit was het tarief voor een gewone brief naar 
Engeland, minder dan het tot dan toe gebruikelijke portobedrag. Reeds op 26 
september van dat jaar, drie weken na de ontvangst van de eerste zegels, 
schrijft Postmaster Creswell aan de G.P.O. te Londen dat er nog maar 400 
van de oorspronkelijke 3.000 exemplaren van de 6 penny over zijn, en hij 
plaatst een nieuwe bestelling van nog eens 3.000 stuks.  
 
Als gevolg van de enorme toename in het briefverkeer ontstaat ook spoedig 
behoefte aan een ruimere behuizing van het geünificeerde postbedrijf. Op 1 
oktober 1858 wordt een nieuw postkantoor geopend op Main Street. In de 
loop van datzelfde jaar brengt Anthony Trollope een bezoek aan Gibraltar. Hij 
is niet alleen een bekend schrijver, maar ook door Rowland Hill aangesteld 
als inspecteur van de posterijen. We kennen Trollope ook als degene die, in 
1852, had gezorgd voor de introductie van de brievenbus (cf. Bakker 2015). 
Hij spreekt met Creswell, en doet een aantal suggesties. Als resultaat van dit 
bezoek staan er voor het einde van dat jaar twee Pillar Letter Boxes in de 
stad, en is een aantal andere aanbevelingen doorgevoerd. Afbeelding 19 
toont het nieuwe postkantoor, dat overigens nog steeds in hetzelfde gebouw 
is gevestigd. Daarnaast een afbeelding van de oudste brievenbus van 
Gibraltar, een van het Pillar type. Dat hij stamt uit het Victoriaanse tijdperk 
(1840-1901), zoals blijkt uit de gekruiste letters V(ictoria) en R(egina). 
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Afb. 19. Het hoofdpostkantoor en de oudste brievenbus van Gibraltar 
 
Een paar maanden na de introductie van de Engelse zegels in Gibraltar 
arriveert er een oekaze uit Londen dat voorfrankering met postzegels, die 
aanvankelijk optioneel was, per 1 maart 1858 verplicht wordt voor post naar 
het moederland. Vanaf dat moment is er dus nog meer behoefte aan 
postzegels, en nemen de maandelijkse bestellingen in omvang toe. 
 

        Wordt vervolgd 
 
 

Drukfouten en druktoevalligheden (deel 1) 
 

 
In de naoorlogse jaren zijn er bij de 
Portugese zegels minder fouten te 
vinden dan in de periode van de 
Ceres zegels. Of er bij deze zegels nu 
werkelijk sprake is van drukfouten wil 
ik even in het midden laten. Het is wel 
een feit dat er een dik boekwerk is 
verschenen over alle afwijkingen en 
beschadigingen van de clichés. Niet 
zo verwonderlijk als men bedenkt dat 
ze, door de kleine oplages die keer op 
keer gedrukt werden, steeds opnieuw 
gebruikt moesten worden en ze in de 
tussentijd niet al te zorgvuldig 
bewaard werden. 
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Drukfouten zijn meestal opmerkelijk door het weglaten van tekst, 
waarde aanduiding of kleur. Dubbele opdrukken en verschuivingen 
vindt men sporadisch en zijn meestal in de catalogi vermeld. 
Druktoevalligheden komen meer voor zoals bij de befaamde en 
dure Hockey zegel (CE751) waarover vroeger al uitvoerig is 
geschreven. 
 
Toch is het interessant enkele zegels als rariteiten onder de loupe  
te nemen. 

 
 
 
 
 
 
 

Het komt voor dat letters en cijfers degenereren door natuurlijke 
elementen zoals slijtage, doch dit is toch niet het geval bij de 15c 
van de St. Antonius serie uit 1931 (CE 531).  Hier komt het voor dat 
de “E” ontbreekt in CORREIO en dat er COFRFIO staat. Oliveira 
Marquez, de schrijver van “De Geschiedenis van de (Portugese) 
postzegels”, vermeldt dat dit een plaatfout is, die op een vel van 
100 zegels steeds dezelfde 50

ste
 zegel betreft. Bij een oplage van 5 

miljoen zegels levert dit dus 50.000 zegels op met deze afwijking. 
Een deel (21323 stuks) is later overdrukt met 40c (CE 555) en heeft 
dezelfde afwijking. Bij veilingen is er altijd veel interesse voor deze 
zegels en wordt er goed op geboden. 
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Een zelfde verschijnsel doet zich ook 
voor bij het zegel met de Sé van Coimbra 
(CE 575) waar men soms op het oog 
COPREIO leest. Onder de loup wordt het 
echter dan toch weer CORREIO. Is de 
inkt hier verbleekt? Of is hier sprake van 
een versleten cliché? In elk geval kunnen 
we hier niet spreken van een plaatfout, 
doch is het gewoon een 
druktoevalligheid. Soms wordt deze zegel 
in veilingen aangeboden. Helaas heb ik 
er geen afbeelding van. 
 
 
 

Jan van Gerwen en Henk Veen 
 
 
 
 

“Junta de Defensa” (Edifil 802-813) 
 
 
 
In het tijdschrift FILATELIA van december 1976 heeft na grondige studie 
Jaime Aviá López de belangrijkste herkenbare kenmerken laten zien met 
afbeeldingen van de serie Junta de Defensa ( Edifil 802-813 ), waaraan men 
de vervalsingen kan herkennen. 
Van de 1 peseta zegel heeft hij geen afbeelding gegeven, maar hij vermeldt 
dat de echte zegel een klein doorlopend streepje heeft in de 2e R van correos 
aan de rechterkant van het zegel  
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Bij de 1 c. heeft de C een klein streepje naar links en voor de C wat streepjes 
en na de O gekleurde puntjes. De C van Correos is boven gebroken en onder 
gedeeltelijk verdwenen. 
De rechter poot omhoog van de N van Espana is vervormd. 
 
 

                
 
Bij de 2 c. zijn de N en T van centimos boven aan elkaar verbonden. 
 

 
 
 
Bij de 5 c. zijn de E en de S van Espana  onder 
met elkaar verbonden. 
Boven de 5 een zwarte punt. 
                                   

                                              
 
Van de 10 cent is geen afbeelding beschikbaar, maar de valse is te 
herkennen aan de wand van de universiteit. Bij de echte is deze met vele 
stippels en bij de valse is die wand wit zonder stippels 
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Bij de 15 c. zit de S van CTS vast aan de 5 en een fijn verbindingslijntje bij de 
5. 
Tevens een witte punt schuin onder de zwarte punt achter de S van CTS. 
 

     
 
Bij de 25 c. is de tilde boven de N van Espana sterk vervormd  
 
Van de 30 c. is ook geen afbeelding beschikbaar, maar de valse is te 
herkennen aan de witte lucht zonder wolken en de dubbele lijn om de waarde 
van 30 c. is gebroken of incompleet. 
 
Bij de 50 c. zit de 0 van 50 vast aan het dikke kader voor correos, en de S 
van correos heeft een gekleurd lijntje aan de bovenkant. 
 

                                                                                                
                                                        
Bij de 60 c. loopt een dun lijntje naar rechts bovenaan de 6 en boven de 0 
van 60 is de kaderlijn onderbroken.           
                                              
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de 4 peseta heeft de eerste O van correos een onderbreking en het 
middelste streepje van de E loopt links door de staande poot. 
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De E van Espana is boven onderbroken. 
 

                                                                          
 
Tenslotte de 10 peseta. De streep bij de wielen is erg vervormd ( afb. A ) en 
de witte lijnen in de ornamenten van de zijkanten zijn niet open maar 
gedeeltelijk opgevuld ( afb. B )                                     

    
 
De meeste vervalsingen zijn ook te herkennen aan de 
wittere kleur van het papier, maar als je maar 1 zegel hebt 
en geen vergelijking hebt dan zijn bovenstaande kenmerken 
een goed hulpmiddel. Van de zegels van deze serie in mijn 
bezit voldoet de 50 c. aan beide kenmerken zoals hierboven 
vermeldt en is dus vals.  Ook de kleur van het papier is wat 
witter. Gezien de cataloguswaarde zullen er wel meerdere 
vervalsingen van dit zegel opduiken. 
 
 

                                                             Nico Beek                                                  
 
 
 

 
 
 
 

De opdrukzegels uit 1938 van de 
Don Quijote zegels 

 
 
  
Van de serie Don Quijote zegels uit 1905 ( Edifil 257/66 ) zijn  de paarse 15 
ct. zegel en de rode 10 ct. zegel als basis gebruikt. 
De zegels zijn uitgegeven op 1 mei 1905 ter herdenking van het verschijnen 
van het eerste deel van Don Quijote de la Mancha 3 eeuwen geleden door 
Cervantes in 1605.  
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Op beide zegels het portret van Cervantes. Het zegelbeeld van de 15 ct. 
zegel vertegenwoordigd de scène van Don Quijote met de ontmoeting van de 
meisjes van lichte zeden. Het zegelbeeld van de 10 ct. zegel laat de scène 
zien van zijn avontuur met de molens 
  

de graveur van de zegels was Batolomé 
Maura en ze werden gedrukt in de fabriek 
Nacional de Moneda y Timbre. De zegels 
hebben een maat van 25 bij 43 millimeter, 
met perforatie 14 
  
ze werden gedrukt op een vel met 50 
zegels, 2 x 25 zegels, zoals hiernaast wordt 
weergegeven. 
  
  
  
Zoals vermeldt hebben deze 2 zegels model 
gestaan voor de uitgifte van de zegels met 
opdruk in 1938 met andere waarden.  
  

  
  
Op 22 februari 1938 verscheen een zegel met opdruk         
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TERUEL 
21-XII-37 

       8-1-38  
                         + 30 Cts. 

 
Ze zijn niet in omloop gebracht en hebben de Edifil- nummers NE 32 en NE 
33. 
De NE 32 met zwarte opdruk hebben als nummers op de achterzijde : 
A.031,997,  A.031,998, A.031,999 en A.032,200. Van elk nummer zijn 150 
zegels gedrukt  dus in totaal 600 stuks. 
 

TERUEL 
21-XII-37 

       8-1-38  
                         + 30 Cts. 

 
Van de NE 33 met rode opdruk zijn 150 zegels gedrukt met nummer 
A.031,943. In de catalogi worden geen cat. waarden vermeldt i.v.m. zeer 
zeldzaam. 
Alle zegels met deze opdruk met een ander nummer zijn altijd vervalsingen. 
Na deze uitgifte verschenen er op 13 april 1938 twee zegels.  
 

 
Zegel Edifil 755 de 15 ct. paarse 
zegel met opdruk 14 Abril 1938 VII                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aniversario de la República 45 
cts en zegel Edifil 756 de 10 
ct. rode zegel met opdruk 
Correo Aereo 14 Abril 1938 VII 
Aniversario de la república 
2,50 pts.                 
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Uitgifte Fièsta Del Trabajo ( feest van de arbeid ) 
 
Deze uitgifte bevat twee zegels ( Edifil 761 en 762 ) de paarse 15 ct. zegel 
met op beide zegels de opdruk Fiesta Del Trabajo en de uitgiftedatum 1 mei 
1938, met waardeopdruk. 
Op zegel 761 staat de opdruk in een ovaal en op zegel 762 is de opdruk 
rechtlijnig. 
  

 
‘De kleur van de opdrukken is toegepast in de fabriek Nacional de Moneda y 
Timbre, met typografische zwarte inkt. 
                                                  

                                                
   
Van deze uitgifte zijn vele verschillende afwijkingen bewust op de markt 
gebracht om zoals gebruikelijk in deze periode geld te genereren om o.a. de 
oorlog te financieren. 
 
Hieronder een zegel met alleen de tekst 1 Peseta 
  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Naast de vele afwijkingen met de tekst in de zwarte kleur zijn er zegels 
gedrukt met rode opdruk in vellen van 50 exemplaren met op de achterzijde 
de nummers: A.022,999 ; A.023,000 en A.023.501 de zegels met een ander 
A nummer zijn vals. 
Helaas is niet te achterhalen hoeveel van deze zegels in omloop zijn 
gebracht, maar gezien de catalogus waarde beslist niet in grote aantallen.      
 

                                                                                                                        
 

 N. Beek 
 
 
 

Anjer Revolutie 
 
 

Begin 1974 begint het te rommelen in Portugal. Begin dat 
jaar verschijnt het boek “Portugal e o futuro” van generaal 
De Spinola. De generaal die de guerrilla in Guiné ( Bissau) 
diep de bush ingedreven had. Hij stelt in dit door mij wel 
aangeschafte, maar slechts gedeeltelijk gelezen boek, dat 
er uiteindelijk toch een politieke oplossing zal moeten 
komen voor de koloniale oorlog, die Portugal al ruim10 jaar 
voert op 3 fronten. Vrijwel zeker zou dit boek door welke 
andere dan ook auteur verboden zijn. De regering van 

premier Marcello Caetano zit duidelijk met deze populaire en tegelijk 
aristocratischeen rechtse generaal in de maag. In maart bezoeken wij een 
jazzconcert in Estoril. Er wordt wat geschreeuwd en een doek ontvouwd met 
de tekst: “Abaixo fascismo”. De politie grijpt direct in en diverse jongelui 
worden hardhandig afgevoerd. Op de werf van Lisnave, waar ik werk 
circuleren steeds meer pamfletjes die bepaald niet pro Caetano zijn.  
Eind april bezoekt een flottielje van onze koninklijk Marine Lissabon. Zwager 
Bram krijgt toestemming om een paar dagen bij ons te logeren. Zijn 
commandant heeft ons adres. In de heel vroege morgen van 25 april gaat de 
deurbel. Onze buren die kennelijk telefoon hebben zijn gebeld door de 
Nederlandse ambassade. Bram moet direct naar boord. Er is een opstand 
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van het leger uitgebroken. Ik breng Bram naar de 
haven. De bussen rijden natuurlijk nog niet. Thuis 
gekomen zet ik de radio aan. Onophoudelijk klinkt 
het lied van de communistische zanger José Afonso 
“Grandola vila morena” op alle zenders. 
Slapen doen we niet meer. Ik ga naar de werf. (zie 
afbeelding rechts).  
Daar wordt die dag niet gewerkt. De stemming is geladen. In  de middag 

verschijnen er op de helling, langs de weg die nu 
“Avenida  Povo e MFA”  (zie afbeelding links) heet en die  
hoog uitkijkt over de werf, soldaten op linie. Het geweer 
voor de borst.  Ze doen verder niets. Dreigend is het wel.  
 
Inmiddels heeft een groep werknemers de poort gesloten. 
Er kan niemand meer in of uit.  Bij het einde van mijn 
werkdag vind ik het welletjes. Als enige schipmanager 
kom ik met de fiets naar de werf.  Ik fiets naar een punt 
ver verwijderd van de poort. Laat voorzichtig mijn fiets 

over het hek zakken, klim er dan zelf over.  
Kort daarna wordt voor het eerst in bijna 50 jaar overal in Portugal 1 mei 
gevierd. Ook in onze straat in Cova de Piedade ( gemeente Almada) 

  afb 4 
Een maand later zitten mijn vrouw Joke en ik in het theater Maria Matos. 
Daar speelt een stuk dat heet”Autor Português 48 anos de idade”. Na afloop 
staat iedereen op en ook wij zingen uit volle borst mee met de acteurs het 
lied van de revolutie: “Grandola vila morena”.  
Nu in 2016 lijkt Portugal steeds meer op Nederland. Van een land, waar je 
alles kon doen, maar voorzichtig moest zijn wat je zegt, kun je nu alles 
zeggen, maar mag er ook bijna niets meer. 
 

       Peter de Leeuw 



 21 

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 

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 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 meene-
men 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 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 !  
 
 
 
U gaat toch ook inleveren voor en bieden op kavels van de  veiling ! 
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