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     VAN HET SECRETARIAAT 

 
Op zaterdag 18 februari 2017 zal een bijeenkomst 
plaatsvinden in het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te 
Utrecht.  
Tel. Zaal :  030 - 2800.128 
 
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 speciale bijeenkomst vindt een veiling plaats:  
 
Schriftelijk bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk de donderdag voor de 
bijeenkomst aanwezig te zijn bij de veilingadministratie. 
 
AGENDA : 

 
1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3.   Bestuursmededelingen;   
4.    Rondvraag;   
5. “Iets om te laten zien” (neem iets mee om aan de KSP-leden te laten 
        zien);   
6. Sluiting. 
 
De zaal in Utrecht is te bereiken:  
- Per auto:   Vanuit richting Arnhem op snelweg na Bunnik afslag "Utrecht-
Nieuwegein-Hilversum-Breda". Afrit "Utrecht/Jaarbeurs" (Nr. 17). Beneden 
meteen rechts (Europalaan) en meteen weer linksaf "Hollantlaan". Bij pleintje 

( 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en - na pleintje - linksaf  = 
“Zeelantlaan”;  
 
Vanuit richting Den Haag bij verkeersplein "Oudenrijn" richting Ring 
Utrecht(zuid)/Jaarbeurs aanhouden. Na de brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal de afslag "Jaarbeurs" (afrit 17) nemen. Onderaan afrit linksaf de 
“Europalaan” op. Onder viaduct door en links, bij verkeerslichten, 

"Hollantlaan" op.  Na pleintje ( 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en 
- na pleintje - linksaf = “Zeelantlaan”. 
 
- Per openbaar vervoer:   Vanuit Utrecht CS met de sneltram richting 
Nieuwegein, halte "Kanaleneiland-Zuid" of vanuit CS met bus 7 tot eindpunt. 
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt(worden) gehouden op : 
 
Zaterdag 20 mei 2017 speciale KSP “Hans Hoekman”dag,  
   viering 30-jarig bestaan van KSP; 
Zaterdag 16 september 2017 te Utrecht; 
Zaterdag 25 november 2017 te Utrecht (Portugese dag!). 
 
 
 

VIERING 30-JARIG JUBILEUM KSP OP 
20 MEI 2017 TE VALKENSWAARD 

 
 

 
bestaat in april 30 jaar en het bestuur 

heeft Hans Vinkenborg bereid gevonden om dit 
jubileum te organiseren. Dit jubileum zal gevierd 
worden in Valkenswaard (juist ten zuiden van 
Eindhoven) op zaterdag 20 mei 2017. Wij willen op 
deze feestelijke dag het aangename met het nuttige 
combineren.  
 

Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

 om 13.00 uur verzamelen we in de foyer van het museum (gegevens 
z.o.z., 3 musea onder 1 dak) waar u ontvangen wordt met koffie/thee/-
frisdrank en gebak/vlaai, 

 om 13.30 wordt de groep in drieën gesplitst, één groep gaat naar het 
Nederlands Steendrukmuseum één naar het Valkerijmuseum en één naar 
het Sigarenmakerij museum; na een uur ben je terug in de foyer en ga je 
met een andere groep/gids mee totdat je alle drie de musea hebt gezien. 

 om 17.00 uur is iedereen terug in de foyer en wandelen we naar het 
Spaanse restaurant “Pinchos” (adres z.o.z.) waar een heerlijk gevarieerd 
diner in tapas stijl wordt geserveerd. 

 
De 3 musea zitten naast elkaar in het Carolusgebouw en delen de foyer. In 
het Nederlands Steendrukmuseum staan o.a. de oude steendrukpersen 
waarmee Joh. Enschede de eerste postzegels heeft gedrukt. De gids zal u 
alles over de techniek vertellen en er wordt een korte demonstratie 
steendrukken gegeven. Op deze steendrukpersen werden vroeger niet alleen 
postzegels gedrukt maar ook b.v. de labels voor de sigarendozen en 
sigarenbandjes en etsen/tekeningen.   
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11 - 13 mei 2017 
De datum van de BRIEFMARKENMESSE-ESSEN is 
gewijzigd en nu op 11 - 13 mei. In Essen (Duitsland, 
over de grens bij Arnhem) wordt voor de 27e keer de 
Internationale postzegeltentoonstelling : 
BRIEFMARKEN-MESSE - Essen gehouden in het 
Messehaus Sud, Halle 1A. Gratis entree. Er zijn ca. 130 
handelaren en vele promotiestands aanwezig. Zeer 
aanbevolen ondanks het feit dat u goed zult moeten 
zoeken naar Spaanse of Portugese zegels. Meer info 
op: www.briefmarkenmesse-essen.de.    
 
 
19 - 21 mei 2017 

De Postzegelvereniging De Achterhoek bestaat 
50 jaar en organiseert op deze data een 
tentoonstelling in klasse 1 en 2. Locatie is 
sporthal Hamalandhal in Lichtenvoorde. Info: 

www.pzvdeachterhoek.nl 
 
 
25 t/m 27 augustus 2017  

Op deze data wordt in Den Bosch in de 
Maaspoort de MULTILATERALE HERTOG-
POST 2017 gehouden. Dit wordt 
georganiseerd 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 
 
 
9 t/m 15 oktober 2017 

Dit jaar wordt de EXFILNA gehouden in 
Portugalete in het noorden van Spanje, vlakbij 
Bilbao.  Vorig jaar in Zaragoza was de EXFILNA 
een enorm succes, aangezien de Spaanse 

handel (E.C.C.) aanwezig was. Hopelijk zijn ze bij de komende EXFILNA in 
Portugalete er ook weer bij. 
Op de KSP website staat al wat informatie (in het Spaans) over de EXFILNA 
2017. Zie: 
http://ksp-iberia.nl/Exfilna2017.pdf 
 
Er zijn al enkele leden die hebben aangegeven er naar toe te gaan. 
 

http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
http://www.pzvdeachterhoek.nl/
http://www.multilaterale2017.nl/
http://ksp-iberia.nl/Exfilna2017.pdf
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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 !! 
 
We hebben enkele reacties van 
KSP leden gehad op de oproep 
in IBERIA 117 inzake de hier- 
naast getoonde zegels, 
waarvoor onze dank. 
 
 
Het zijn Republikeinse politieke vignetten 
uitgegeven in 1937 tijdens de Spaanse 
burgeroorlog : LA DONA A LA RERAGUARDA. 
Dit was een organisatie die tot doel had geld in 
te zamelen door de uitgifte van deze vignetten 
voor gewonden in ziekenhuizen en het 
bevorderen van voedsel en kleren voor de 
soldaten. 
 
LA DONA A LA RERAGUARDA : Ze werden gedrukt in een velletje van 6 
zegels, 3 horizontaal en 2 verticaal met verschillende afbeeldingen en 
verschillende tekst onderaan. 

 
Tanding 11 ½.   
Er zijn 4 verschillende sets van 6 zegels gedrukt : 
 
A - Met opdruk 10 cts in zwart (links onder op de 
      zegels). 
B - Opdruk 10 cts in bruin (links onder op de zegels). 
C - Zonder waardeopdruk. 
D - Opdruk 10 cts in rood in een rechthoek. 
 
Deze vignetten staan beschreven door Gomez 
Guillamon in de uitgifte :  
The Republican Political labels 1936-1939, bookclub 
no 18. 
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  DE ZEGELS D. MANUEL II - 1910 
 
 

 
De serie D. Manuel II uit 1910 behoort tot de 
mooiere zegels van Portugal. Ze werden 
uitgegeven in januari 1910. Het gebruik 
eindigde toen in oktober dat zelfde jaar de 
republiek werd uitgeroepen. Doordat de 
zegels maar korte tijd in omloop zijn geweest 
zijn er, buiten wat kleurverschillen, nauwelijks 
afwijkingen gevonden.  
De zegels zijn gedrukt op “esmalte” papier. Dit 
is een papiersoort die tweezijdig  voorzien is 
van een zeer dunne strijklaag die iets aan kalk 
bevat en welke na langdurig weken loslaat 
inclusief de bedrukking.  

Het is jammer dat de zegels op dit 
papier zijn gedrukt, want het is zeer 
teer en snel beschadigd. 
Ongebruikte zegels zien er echter 
zeer mooi satijnachtig en glimmend 
uit. Onbeschadigde gebruikte zegels 
zijn echter moeilijk te vinden. 
De waarden 2½ tot 80 reis (9 
zegels) zijn in boekdruk in 1 kleur 
vervaardigd op “esmalte” papier, 
papierrichting horizontaal, dikte tussen 60 en 70 micron met een enkele iets 
dikker, dus médio. 
De waarden 100 tot 300 reis (3 zegels) zijn in boekdruk in 1 kleur op gekleurd 
“porcelana” papier gedrukt, papierrichting vertikaal en dikte tussen 70 en 80 
micron, dus médio. 
De twee hoogste waarden, 500 en 1000 reis zijn in boekdruk in 2 kleuren 
gedrukt op “esmalte” papier, richting horizontaal en dikte tussen 60 en 70 
micron.  
De zegels werden gedrukt in vellen van 100 zegels en voorzien van een 
kamtanding 14 : 15. 
 
Op 5 oktober 1910 werd de republiek uitgeroepen. Omdat er direct nog geen 
nieuwe zegels beschikbaar waren, mochten de zegels met de afbeelding van 
de koning in omloop blijven, echter met de opdruk REPUBLICA.  
De munt (Casa da Moeda) kreeg de opdracht de bestaande voorraden te 
voorzien van deze opdruk. Alle postkantoren moesten hun voorraad zegels 
terugsturen voor het overdrukken.  

Zegel en afgeweekte bedrukking. 
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Het grote verbruik van enkele waarden maakte dat men al snel door de 
voorraad heen was en reeds in januari 1911 was men genoodzaakt om 
D.Manuel zegels bij te maken en te 
voorzien van de opdruk. Hiervoor werd nog 
hetzelfde “esmalte” papier gebruikt totdat dit 
op was. In juli 1911 kwam er een nieuwe 
levering van papier en dit bleek “porcelana” 
papier te zijn met een geelbruine 
achterzijde. Op dit papier werden tussen juli 
en oktober 1911 de waarden 2½, 5 en 25 
reis bijgedrukt.  
In oktober kwam er weer een nieuwe 
levering van papier, doch het geleverde 
“porcelana” papier bleek dikker te zijn dan 
de vorige leverantie (Porcelana espesso). 
Ook kwam er een levering gewoon (“liso”) 
papier. Beide soorten werden tussen januari en april 1912 gebruikt voor het 
bijdrukken van de waarden 2½, 5 en 25 reis.   
De kenmerken van de bijgedrukte zegels op “esmalte” papier zijn gelijk aan 
hierboven, dus médio horizontaal. Bijgedrukte zegels zijn dus niet te 
herkennen! 

De drie zegels zijn 
ook bijgedrukt op 
“porcelana” papier en 
hierbij zijn de  
waarden 2½, 5 en 25 
reis bekend op 
porcelana médio 
horizontaal  en de 
waarden 2½ en 25 
ook nog op 
porcelana espesso 
horizontaal. 
Op “liso” papier zijn 

de kenmerken voor 
de 2½ en 5 reis liso 

médio vertikaal en liso médio horizontaal. De 25 reis is bekend op papier liso 
fino horizontaal. 
  
Inmiddels waren in februari 1912 al de Ceres zegels op de markt gekomen.  
Het gebruik van de D.Manuel zegels, al of niet met opdruk REPUBLICA, werd 
beëindigd in maart 1913. De nog aanwezige zegels bleven tot 1929 
beschikbaar voor verzamelaars. Daarna werd het restant verbrand. 
 

     Henk Veen    

 

Voor- en achterzijde “porcelana” zegel. 
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RODE KRUIS UITGIFTE 1938 
 
 
De achtergrond 
Als er in het laatste jaar van de Republikeinse regering een uitgifte 
gerechtvaardigd was, dan was dat zonder twijfel die van het Rode Kruis. Dit 
ondanks het feit dat deze uitgifte in het nationalistische kamp werd afgekeurd, 
omdat het zo nobele rode kruissymbool op die manier te grabbel gegooid zou 
worden. De uitgifte werd aangekondigd door het Directoraat Generaal van 
Zegelwaarden in een verklaring in het dagblad La Vanguardia te Barcelona, 
op 24 maart 1938, en wel twee maanden voor de datum waarop hij aan de 
loketten verscheen. 
Ondanks de humanitaire doelstelling van het Rode Kruis, zijn a-politieke 
opstelling, en de ongetwijfeld grote behoefte aan fondsen, staat vast dat de 
beide zegels van de uitgifte niet op de gebruikelijke schaal in omloop 
kwamen, onder meer omdat er een enorme toeslag op werd toegepast van 
ruim elf maal de frankeerwaarde. Het alom bekende doel en alle goede 
bedoelingen van de uitgifte ten spijt, is het heel goed te begrijpen dat het 
overgrote deel van het publiek afzag van de aanschaf van de zegels. Dus 
bleef, net als bijna alle andere bijzondere uitgiften uit deze periode, de 
postale toepassing ervan in hoge mate beperkt tot filatelistisch gebruik. Dit 
nog naast het feit dat betaling diende te geschieden in vreemde valuta. 
 
Wettelijke bepalingen 
De zegels kwamen tot stand via een ministeriële opdracht, die werd 
gepubliceerd in de Staatscourant van 13 mei 1938, alhoewel de uitgifte dus 
reeds een paar maanden eerder was aangekondigd door het Directoraat 
Generaal van zegelwaarden, zoals hierboven reeds werd opgemerkt. De 
letterlijke tekst van de ministeriële opdracht luidde: 
 

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
Verordening 

 
Hooggeachte Heer: Het Rode Kruis verricht, als steeds, verdienstelijk werk 
waarvan het gewicht nog aanzienlijk is toegenomen onder de huidige 
omstandigheden. Dit heeft een enorme wissel getrokken op de omvang van 
de uitgaven, om welke reden het voor de hand ligt dat de Regering middelen 
ter beschikking stelt die de inkomsten van deze humanitaire organisatie doen 
toenemen, en tegelijkertijd ruimere bekendheid geven aan de belangeloze 
arbeid die zij verricht 
Om hieraan gevolg te geven besluit het Ministerie: 
 
1 Er wordt toestemming gegeven tot een bijzondere uitgifte van postzegels 
ten gunste van het Spaanse Rode Kruis. 
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2 De uitgifte zal bestaan uit het volgende: 400.000zegels van 0,45 peseta 
voor de gewone posten 100.000 zegels voor de luchtpost met een toeslag 
van 3,00 pesetas. Elk van de zegels is geldig voor de ermee 
overeenkomende bestemming, en wel met een beperkte geldigheidsduur. 
3 Beide zegels dragen een extra toeslag van 5 pesetas. De totale inkomsten 
van deze toeslag zullen worden overgedragen aan het Spaanse Rode Kruis 
in een hierna te bepalen vorm. 
4 Het Ministerie van Economische Zaken zal ter gelegener tijd een bedrag in 
pesetas vaststellen dat als donatie van de staat zal worden toegevoegd aan 
de recette die voorkomt uit de verkoop van de zegels. 
5 Het Directoraat Generaal van Zegelwaarden zal alle nodige maatregelen 
nemen met betrekking tot de genoemde uitgifte, gevolgd door de vernietiging 
van de drukplaten, afbeeldingen, enz. , nodig voor de vervaardiging van de 
zegelwaarden, alsmede de vernietiging van elke misdruk die bij deze uitgifte 
mocht optreden. 
Barcelona, 11 mei 1938 
Directeur Generaal van Zegelwaarden 
ADOLFO SISTO 
 
Deze beschikking is het enige officiële document dat melding maakt van de 
Rode Kruis 1938 emissie, maar het is wellicht passend enig commentaar te 
leveren bij deze tekst. 
Zoals men kan vaststellen zijn de frankeerwaarden van de zegels voor 
gewone post en luchtpost 0,45 respectievelijk 3,45 pesetas, en daar wordt bij 
de verkoop nog 5 ptas. Opgeteld in de vorm van een toeslag die, als gezegd, 
ter beschikking gesteld zal worden van het Rode Kruis. En hoewel men zich 
had voorgenomen dat de verkoop zou geschieden op basis van vreemde 
valuta, vermeldt de tekst toch het bedrag dat door het ministerie aan het 
Rode Kruis zal worden geschonken in de vorm van pesetas. 
 
Beschrijving van de zegels. 

Zoals we boven gezien hebben 
bestaat de serie uit twee zegels, 
een voor gewone post en  een 
voor luchtpost, deze laatste 
bestaande uit een passende 
overdruk op het zegel voor 
gewone post. Het ontwerp is 
dus hetzelfde voor beide zegels, 
en stelt een scene voor aan het 
front waarbij een 
hospitaalsoldaat en een 

verpleegster een gewonde ondersteunen. Aan de bovenkant in een gebogen 
omkadering Republica Espanola eronder tussen twee ornamenten een cirkel, 
waarin een rood kruis. 
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Onder het kruis links en rechts de tekst; cruz en roja. Onderin boven de 
waardeaanduidingen het woordje correos en geheel onderin het zegel de 
drukkerij: fca. Nl. de moneda y timbre.  
Er zijn 3  originele schetsen van het zegel in het archief van de  Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre beschreven. 
 
A.  aquarelschets met bovenaan de tekst REPUBLICA ESPANOLA in blauw. 
Het motief in de  zwarte kleur toont het oppakken van een gewonde man door 
een gezondheidsmedewerker van de grond. In 2 aparte vierkantjes in de 
hoeken onderaan : 1,25 en PTS, tussen beide het woord Cruz ROJA in grote 
letters.   
 
B. aquarelschets met bovenaan de tekst REPUBLICA ESPANOLA in blauw. 
Het motief in de bruine kleur toont het oppakken van  een gewonde schutter 
achter een kanon door een gezondheidsmedewerker. Hier ook weer 2 aparte 
vierkantjes in de hoeken onderin en tussen beide het woord CRUZ ROJA in 
grote letters. 
 
C. aquarelschets met bovenaan de tekst REPUBLICA ESPANOLA in blauw. 
Het motief in de bruine kleur toont de voorbereiding van een overdracht van 
een gewonde man naar een brancard door een gezondheidsmedewerker. 
Onderin 2 aparte cirkels met: 25 en CTS en eronder het woord CRUZ ROJA. 
In geen van de 3 schetsen verschijnt de opdruk CORREOS. Verder zijn de 
teksten en cijfers in dezelfde stijl, gelijkwaardig aan het goedgekeurde 
aangepaste model door de graveur don Camilo Delhom. 
 
 

 PROEVEN :Er is een proevenblok 
verschenen met 4 zegels in de kleuren 
karmijn, helblauw, violet en oranje met de 
waarde 45 centimos + 5 pesetas (Afb. links) 
en kleurproeven in 
ongetande losse zegels in  
 6 verschillende kleuren,  
(blauw, karmijn, oranje, 
groen, smaragd-groen en 
violet. 
Ook kleurproeven van losse 
getande zegels in 4 kleuren 
(blauw, karmijn, oranje en 
violet ). 
 
Volgens het ministerieel 
besluit was de oplage van de 

zegels zonder opdruk 400.000 exemplaren en met opdruk 
AEREO + 3 PTS 100.000 stuks. De meeste van de verkochte zegels 
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moesten in buitenlandse valuta betaald, wat sterke kritiek ondervond in de 
tijdschriften van de nationalistische zone, mede omdat de zegels maar in een 
beperkt gebied van Spanje werden 
verkocht. De eerste dag van uitgifte was 
op 1 juni 1938, samenvallend met de 
ingebruikneming van het zegel ter 
herdenking van de 150e verjaardag van 
de grondwet  Verenigde Staten ( Edifil 
763/66 )Er verschenen op die dag 3 
eerste dag envelopen: een envelop met 
de zegel zonder opdruk, een envelop 
met de zegel met opdruk en een 
envelop waarop beide zegels zijn 
geplakt.       ► 
 
De circulatie van deze zegels op post-postwaardestukken was bijna nihil, niet 
alleen te wijten aan de verkoopvoorwaarden, maar ook aan het enorme 
bedrag van de toeslag. Een zegel koste 5.45 pesetas, maar de 
frankeerwaarde was 45 cent. De meeste van de envelopen die op de markt 

worden gevonden zijn in grote 
meerderheid filatelistisch 
maakwerk, zoals de envelope 
hiernaast.  
Deze fraaie maar 
overgefrankeerde envelopen 
werden veelal naar 
postzegelhandelaren in het 
buitenland gestuurd met de hoop 
op orders om de zegels te kopen. 
Af en toe duiken deze envelopen 
op met een mooie combinatie van 

verschillende zegels altijd overgefrankeerd en zoals eerder vermeldt 
hoofdzakelijk naar buitenlandse 
postzegelhandelaren. 
 

Van de zegel zonder 
opdruk ( Edifil 767 ) zijn 
muestra`s uitgegeven, 
zegels getand en 
ongetand met in zwart 
verticaal het woord 
muestra en zegels met 
op de achterzijde het 

nummer A.000.000  
Van de zegel met opdruk ( Edifil 768 ) 
zijn geen muestra`s uitgegeven. 
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VALSE UITGIFTEN 
Van de zegels met opdruk AEREO + 3 PTS is een vervalsing op de markt 
gebracht die door don Augistin  Piracés  is beschreven. De vervalsing is te 
herkennen aan de kleur van de gebruikte inkt. Die is dof en de vorm van de 
letters/cijfers wijkt iets af van de originele opdruk. Bij de goede opdruk moet 
deze een glanzende zwarte inkt hebben en de opdruk moet vaag op de 
achterzijde te zien zijn. 
 

Er zijn geen overvloedige vervalsingen 
waargenomen.                                                                                     
Ook het zegel waar de opdruk in 
spiegelbeeld staat is een vervalsing (afbeel- 
ding rechts). Geen vervalsing, maar een 
particuliere uitgifte, is het zegel (afbeelding 
links) waar de opdruk  in rechte cijfers en 
getal is gedrukt. Zeer zeldzaam van deze 

zegel met deze particuliere opdruk is een verticaal paar, waarvan de 
bovenste zegel geen opdruk heeft en de onderste zegel  wel met deze 
opdruk.                    
 
Literatuur : manual de  las emisiones de los sellos de Espana door Álvaro 
Martínez-Pinna en het is een globale vertaling van zijn artikel door  
 
Dik Bakker en Nico Beek 
 
 
 
 

Drukfouten en druktoevalligheden (deel 3) 
 
Portugees is een moeilijke taal. De ontwerper en graveur van de zegels met de Diana 
tempel in Évora (CE 565/567) had het daar ook moeilijk mee. De tekst in de bovenrand 
van de zegel had moeten luiden: “República Portuguêsa”. Hij vergat echter zowel het 
accentteken op de U van República als het accentteken op de E van Portuguêsa.  
Bij het nabewerken van versleten clichés is door hem deze fout deels hersteld en is er een 
accentteken op de U geplaatst. De oorspronkelijke zegel is echter zonder accenten en een 
zegel met een accent moet dus als een drukfout worden beschouwd. 
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(Een klein stukje Portugese grammatica: wanneer een woord een accentteken heeft dan 
ligt daar de klemtoon, anders ligt deze op de een na laatste lettergreep.)  
Hetzelfde probleem doet zich voor bij de zegels van D.Henrique (CE 568 en 569) maar 
dan omgekeerd. Het oorspronkelijk matrijs van deze zegels heeft zowel een accent op de 
U van República als een accent op de E van Portuguêsa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door slijtage is echter op een gegeven moment het accent op de E verdwenen. De 
oorspronkelijke zegel is dus met accenten en een zegel zonder accent op de E is dus een 
drukfout. 
(Nog een klein stukje Portugese grammatica: een accent circonflex op de E betekent niet 
alleen dat daar de klemtoon ligt maar dat in de uitspraak de E lang is zoals in het woord 
peen. De letter É is juist kort en spreekt men uit als de èh in pen.)  
 
Kleurverschillen komen ook veelvuldig voor. Bij de zegel ter herdenking van de stichting 
van San Diego 200 jaar geleden is de gele kleur in het ene zegel veel sterker dan in het 
andere met het gevolg dat op het eerste gezicht de lichte lijntjes in de groene achtergrond 
niet zichtbaar zijn en het lijkt of we een effen groene achtergond hebben. 
Deze zegel is gedrukt in offset en en het is dan zaak om, bij het gebruik van meerdere 
kleuren, deze goed op elkaar te laten aansluiten. De zwarte figuur in dit zegel wil nog wel 
eens te sterk naar links verschoven zijn zodat de lijnen van het kleed aan de buitenzijde 
witter zijn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Jan van Gerwen en Henk Veen 
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ENIGE ‘PELON-TYPE’ PLAATFOUTEN OP 
POSTZEGELS VAN PUERTO RICO 

 
 
door: Hans Vinkenborg 
 
In dit artikel wil ik u enige (beroemde) plaatfouten laten zien op zegels van 
het ‘pelon-type’ van Puerto Rico. In 1996 schreef ik al eerder over dit 
onderwerp maar toen was dat met slechte afbeeldingen in zwart-wit; vandaar 
hierbij een update. Deze zegels tonen een afbeelding van koning Alfonso XIII 
als kind van 3 jaar oud, de leeftijd waarop hij tot koning van Spanje en haar 
koloniën werd gekroond. Omdat het kind nogal kaal was op die leeftijd werd 
dit type zegel ‘pelon-type’ genoemd wat in het Spaans ‘nogal kaal’betekent. 
De zegels zijn in de jaren 1890-1897 verschenen en zijn gebruikt in Spanje, 
Cuba, Puerto Rico en de Filipijnen. De naam van de graveur was Don 
Eugenio Juliá y Jover en zijn naam ‘Julia’ staat onderaan in het zegelbeeld. 
De zegels hebben kamtanding 14 en zijn gedrukt in Madrid bij de Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre.  
 
Ik laat in dit artikel 3 plaatfouten zien en de eerste staat in de Puertoricaanse 
filatelie bekend onder de naam ‘Rico-Roto’. Roto betekent ‘gebroken’. De 
andere twee plaatfouten zijn redelijk onbekend en komen niet in een 
catalogus of publikatie voor. Deze heb ik de naam gegeven ‘O-Roto’ 
(gebroken O) resp. ‘C dubbele punt’. De eerste twee plaatfouten zijn het 
gevolg van breuken in het cliche en de derde is waarschijnlijk een etsfout. 
Om de plaatfouten goed te kunnen tonen heb ik zelf 2 tekeningen gemaakt 
die hieronder zijn opgenomen. 
 
Voor de goede orde vermeld ik eerst nog dat er in Puerto Rico in de jaren 
1890-97 vier series zijn uitgegeven met dezelfde afbeelding van de 
kindkoning in verschillende kleuren, nl. in 1890, in 1891/92, in 1894 en in 
1896/97. De ‘pelon’ zegels zijn rond de Spaans-Amerikaanse oorlog van 
1898 nog verschenen als opruimingsuitgifte met de opdruk ‘Habilitado para 
1898 y 99’ en met ‘Impuesta de guerra’ met en zonder toeslag.  
 
Een plaatfout is essentieel anders dan een drukfout of druktoevalligheid. Een 
plaatfout ontstaat als het cliche is beschadigd en deze komt dientengevolge 
voor op ieder vel dat op die drukplaat wordt gedrukt. Een druktoevalligheid is 
een éénmalige verstoring van het gedrukte beeld als gevolg van een vuiltje of 
een oneffenheid in het papier of een verkeerde viscositeit van de inkt of 
andere incidentele verstoring. Omdat de drukplaten van de pelon zegels 
jarenlang zijn gebruikt komen de eerste twee plaatfouten voor op meerdere 
emissies.  
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De 'Rico-Roto' plaatfout. 
Deze plaatfout wordt in een aantal publikaties 
beschreven en in de Edifil catalogus vermeld. 
Hiernaast ziet u een tekening die ik van deze 
plaatfout heb gemaakt. Boven de zegel staat 
Puerto-Rico en het woord Rico is gebroken 
(‘roto’). 
Iedere waarde in de series zegels had zijn 
eigen drukplaat en deze breuk komt voor in de 
drukplaat van de zegels van ‘4 milésimas’. Hij 
is gevonden in de eerste drie series zegels. 
Daarna is hij in de drukkerij ontdekt en 
gerepareerd en in de vierde serie komt deze plaatfout niet meer voor. In de 
Edifil catalogus staat deze plaatfout overigens alleen vermeld bij de tweede 
serie van 1891/92 en in alle andere catalogi nergens. Wel wordt deze 
plaatfout beschreven in de boeken van Billig en van Garcia Lomas, in het 
artikel van Luis Alvarado in Puripex 1977 en in de catalogus van Hugo Storer. 
 
Ik heb in mijn verzameling een flinke hoeveelheid zegels met deze plaatfout 
want in ieder vel van 170 zegels zat er één. Behalve van de zegels van de 
eerste serie want daarvan zijn maar weinig vellen in omloop gekomen a.g.v. 

een brand op het hoofdpostkantoor in 1890. Ik 
ben nog op zoek naar 
deze plaatfout uit de 
eerste serie! Het blok 
van vier zegels uit de 
tweede serie toont de 
plaatfout op de zegel 
rechtsonder. De helder 
bruine zegel hiernaast 
komt uit de derde serie 
en toont deze plaatfout 
eveneens.  
Zegels met deze plaatfout worden maar zelden 

te koop aangeboden omdat veel handelaren/verkopers deze plaatfout over 
het hoofd zien. De meeste zegels heb ik gewoon op Ebay gekocht van 
verkopers die niets door hadden ! 
 
De ‘O-Roto’ plaatfout. 
Op de tekening hierna ziet u de veel zeldzamere plaatfout met de gebroken 
tweede ‘O’ van Puerto-Rico. Toch heb ik er in de loop der jaren ook hiervan al 
redelijk veel gevonden in verzamelingen en op Ebay. De zegel toont twee 
stippen rechtsboven de ‘O’ die het gevolg zijn van het afbreken van de letter 
‘O’ in het cliche. Ook deze plaatfout komt 1x voor op elk vel van 170 zegels 
met een waarde van ‘4 milésimas’.  
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Echter, deze plaatfout komt alléén voor in de 
vierde serie uit 1896/97, dus de lichtgroene 
zegel !  
Daarnaast komt deze plaatfout voor op de 
zegels van de opruimingsuitgiften a.g.v. de 
oorlog. Hierbij ziet u een afbeelding van deze 
zegel met en zonder opdruk.   
 
 
 
 
 

 
 
De 'C dubbele punt' plaatfout 
Deze plaatfout komt alleen voor bij de zegels met een waarde van ‘4 
centavos de peso’. In plaats van een enkele punt na de ‘C’ van centavo zien 
wij hier een dubbele punt. Dus dan staat er ‘4 c: de peso’. Ik heb deze 
plaatfout gevonden bij zegels uit de derde en de vierde serie van resp 1894 
en 1896/97. De bovenste punt is iets kleiner dan de onderste punt. Er zijn 
geen zegels met deze plaatfoutuit de eerste en tweede serie want die hadden 
geen 4 centavos waarde en evenmin wordt deze plaatfout ergens vermeld. U 
ziet hierbij afbeeldingen van de twee zegels en daarnaast een uitvergroting 
waarop de plaatfout beter zichtbaar is.  

 
 
 
Voetnoot/bronvermelding: 
1) de Puripex 1977 en Puripex 1992 publicaties met artikelen van resp. L. 

Alvarado en D. de Jesus, San Juan, PR. 
2) J. Garcia Lomas, ‘Reseña Inventario de marcas, sellos, pruebas y enteros 

postales de Puerto Rico como dependencia postal Española’, Madrid, 
1977. 

3) H. Storer, ‘Catalogo Filatelico de Puerto Rico’, San Juan, PR, 1977. 
4) Catálogo Unificado Especializado de Sellos de España y Dependencias 

Postales, deel 3, Edifil, Madrid, 1996. 
 
 
  



 17 

WAAROM IK SPANJE VERZAMEL 
 
 
Ingezonden door Edze van den Berg 
 
De beginperiode ligt al heel ver terug, namelijk de Lagere school. Wij, een 
groep schoolvrienden, kwamen tot de conclusie dat we ook maar eens 
postzegels moesten gaan verzamelen. Dat was toch ook wel leuk, leerzaam 
en de blik over de wereld werd verruimd. Afgesproken werd iedereen een 
ander land of gebied. Dus Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Amerika, 
enz. Zodoende kwam ik bij Spanje. Maar ik had totaal geen idee wat dat 
allemaal inhield. De eerste tijd was dat ruilen. Één tegen 
één. Vanaf mijn 14e werd ik jeugdlid bij de postzegelclub 
“Philatelica, afd. Uithuizen”. Op mijn 16e werd ik officieel lid 
en ontving ik mijn eerste maandblad, Philatelica november 
1957, zelfs nog in mijn bezit.  
Jarenlang werden er clubavonden gehouden één keer per 
maand. 
Nu, achteraf, denk ik “wat een inzet van de toenmalige bestuursleden”. Bijna 
elke maand werd er een land uitgelicht over het ontstaan en gebruik van hun 
postzegels, zeer leerzaam. Of het ging over verzamelen en hoe je dat het 
beste kon doen. Ook werd gebruik gemaakt van zogenaamde 
rondzendboekjes maar, zoals nu vaak ook, met allerlei landen, bijna geen 
Spaanse postzegels.  
 
Tijdens mijn militaire dienst eventjes stilstand met verzamelen, maar ik kreeg 
wel altijd het maandblad toegestuurd, zonder te hoeven te betalen. Dat was 
service van de club Uithuizen, welk toen behoorlijk actief was. Ook gingen we 
gezamenlijk tentoonstellingen bezoeken, o.a. Groningen, Stadskanaal, Assen 
en toen al postzegelbeurzen. Met de waarschuwing van het clubbestuur: Kijk 
uit wat je koopt! Als je bedenkingen hebt vraag een van ons. Zo waakte het 
bestuur als een kloek over ons jeugdige leden. 
 
Later werden er ook tentoonstellingen gehouden in 
Uithuizen en in Warffum van de club. In de jaren zeventig 
en tachtig. Hier heb ik ook een paar keer aan meegedaan. 
Eenmaal een getuigschrift en een andere keer kreeg ik 
zowaar een grote medaille in brons. Dus een opsteker voor 
mij. Heb zodoende ook geleerd niet door elkaar te 
verzamelen, gestempeld, postfris of plakker dus gescheiden 
op een tentoonstelling, met wat het voorstelt en wat 
technische gegevens o.a. tanding.  
 
Was het in de begin periode gewoon ruilen, zegel tegen zegel, ben ik later 
een paar keer op de koffie gekomen. Ruilde ik een zegel tegen één die ik nog 
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niet had en gaf die persoon toestemming ook maar een zegel uit te nemen 
welke hij niet had, bleek later verschillende keren zegels er uit te zijn gehaald 
waarvan de cataloguswaarde vele malen hoger was. Zodoende leer je dus 
ook weer wat. Ik koop nu zegels voor wat ik er voor over heb en men kan bij 
mij ook zegels kopen tegen een redelijke prijs. 
 
Eind jaren tachtig ging het bij de club Uithuizen niet meer zo goed. De 
voorzitter was met pensioen en ging elders wonen en de penningmeester 

kreeg promotie bij de PTT, waar hij werkte, en moest 
verhuizen. De twee grote stimulators waren vertrokken. 
Later ging het nog wel, maar toch niet zo goed meer. Het 
bloedde dus langzaam dus dood. Ik was ondertussen ook 
lid geworden van KSP in Roden, met uitleg en welkom 
door Frits van Beekum. Daar was een tentoonstelling en 
beurs (Noordphila). Achteraf bezien dus een goede keus. 
 

Ik werd lid van de afdeling Delfzijl van Philatelica en later en later, toen ik 
verhuisde naar Groningen werd ik hier lid. Maar evenals in Delfzijl kwam je 
ook hier bijna geen postzegels van Spanje tegen. Allen goede contacten met 
andere verzamelaars en dat is ook goed. Allemaal grijze duiven of 
dunbehaard van boven zoals bij veel postzegelclubs. Slechts een enkele 
jeugdige van begin vijftig. 
 
Ik ben steeds altijd bij Spaanse zegels gebleven met ook de gebieden en de 
koloniën. De burgeroorlog zegels ben ik misschien van plan om van de hand 
te doen bij gelegenheid. Ik heb aan Spanje wel genoeg. Het verveelt mij nog 
steeds niet. Was ik jarenlang postfris verzamelaar, nu heeft gestempeld mijn 
voorkeur. Had ik eerder moeten doen. Daar zit toch meer variatie in; stempels 
en zo.  
Ik vind het toch wel rot er altijd op verdacht te zijn of de zegels niet vals zijn. 
Hoewel het toch wel knap is dat, in bijvoorbeeld halverwege 1800, men het 
toch voor elkaar kreeg knappe vervalsingen te maken, evenals begin 1900.  
 
Heb in de loop der jaren verschillende wereldtentoonstellingen bezocht, 
evenals leden van KSP. Prachtig was dat en dan vaak ook nog gezamenlijk 
een etentje houden. Veel plezier bracht dat te weeg o.a. in Madrid, Malaga, 
Valencia en laatst in Léon. Daar waren we met een hele groep. Een aanrader 
voor andere leden van KSP om dat ook eens te doen. Heel wat keus op 
veilingen/beurzen niet alleen van Spanje/Portugal maar van de hele wereld. 
En dan natuurlijk ook in die plaatsen struinen bij de verschillende 
postzegelhandelaren en bekijken wat je eventueel wilt kopen. In de prijzen zit 
soms wel verschil, maar het gaat erom wat heb je er voor over. Bijzondere 
vondsten voor jou en een redelijke prijs kun je niet gauw of gemakkelijk laten 
liggen. Dan worden er meestal in die steden waar de wereldtentoonstellingen 
worden gehouden ook grote postzegelmarkten gehouden. Een heel bekende 
markt is in Madrid op de Plaza de Major. Ieder weekend met rondom een 
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tiental postzegelwinkels. Hier kan iedere postzegelverzamelaar zich uitleven. 
Liep ook eens in Madrid waar ook een wereldtentoonstelling gehouden werd 
bij de verschillende handelaren te struinen en natuurlijk Spaanse zegels te 
bekijken, kwam die handelaar naar mij toe met een hele dure zegel, Ed 1083, 
of hiermee op de foto wilde. Ik dacht eerst dat hij mij die wilde verkopen, 
maar de fotograaf wilde wat reclame van de postzegelhandel met mij als 
koper op de foto. Van het hotel mocht ik de volgende dag de krant met mijn 
foto gratis meenemen. Dat was een leuke ervaring. Ben een paar jaar 
geleden, na bezoek aan Léon, nog eens weer bij hem langs geweest. Zijn 
schoonzoon en kleindochter runnen nu de zaak: Philatelia Puerto Toledo. O 
ja de kracht was de SUR, dat schijnt een grote krant te zijn. 
 
De tentoonstelling in Valencia was aan de buitenkant van de stad, voor mij 
tenminste 20 minuten met de bus, maar was best te doen hoor. Ook Hans 
Vinkenborg was daar in een hotel vlak bij de tentoonstelling. Hij had op 
zekere dag een auto gehuurd en vroeg mij of ik mee wilde de buurt bekijken, 
dat wilde ik wel. Prachtige omgeving met veel mooie kerken, kastelen en 
gebouwen. En nu weet ik ook waar die beroemde “Valencia” sinaasappels 
vandaan komen van Albert Hein. Duizenden bunders sinaasappelvelden. 
 
Mijn laatste bezoek was in Léon. Ook een prachtige plaats en tentoonstelling, 
maar de eerste vijf dagen waren er geen handelaren aanwezig. Dat was 
teleurstellend, maar dat hebben we weer op een andere manier opgelost en 
met de andere KSP leden, die daar waren, een gezellig etentje gehouden. 

Georganiseerd door Frits 
en Hans, die daar goede 
meesters in zijn. Er waren 
daar ook studenten en die 
moesten ontgroend 
worden. Voor een euro 
mocht je een rauw ei 
stukslaan op het voorhoofd 
van een van de 
slachtoffers. Heb dit ook 
uitgeprobeerd en het 
gelukte inderdaad. Het 
struis liep over haar 
voorhoofd tot hilariteit van 
de omstanders. De 

opbrengsten gingen naar een goed doel.  
 
Nu weer terug naar de postzegels. 
Wat ben ik zoal tegengekomen. Heb in de loop der jaren heel wat geleerd 
van o.a. Nico Beek, Frits van Beekum en natuurlijk van Hans Vinkenborg en 
nu nog. Maar ook natuurlijk uit “Iberia” uitgaven en het boekje “Kenmerken 
van de Spaanse postzegels”. Maar wat veel valse zegels uit de beginperiode 
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van de Spaanse postzegels. Voor je een zegel in prijsklasse wilt aanschaffen, 
vraag een van de deskundigen!  Had ook eens een zegel uit de dertiger jaren 
gekocht van een Duitse handelaar, ik meen in Apeldoorn, en betaalde € 100 
met dien verstande als die maar goed is. Bleek “vals” (red: tanding afgeknipt) 
volgens Frits en kreeg mijn geld wel weer terug. Een goede Duitse handelaar 
deze keer.  
 
In de loop der jaren zijn er door mij heel wat collecties/verzamelingen 
gekocht. Haalde de zegels er uit welke ik nog miste en ging de rest van de 
verzameling weer bij een veiling te koop aanbieden of bij KSP op de veiling. 
Meestal weer veel lager in prijs. Zo ook een in Nijverdal bij Leopardi. Kocht 
begin jaren 80 een heel dik stockboek van Spanje, maar met de mededeling 
van pas op er zijn heel wat falcificaten bij, maar ook veel goeden, maar “risico 
koper”. Ik waagde de gok en kocht het totaal voor f.920.-. Haalde er ca 70 
zegels uit van wat ik zelf dacht dat ze goed waren. En leverde enkele 
maanden later het boek met de overgebleven zegels weer in bij Leopardi met 
een f.300.- lagere inzet. Ongeveer f.650.-. Wie schetst mijn verbazing, kreeg 
ik later f.1550.- netto op mijn giro bijgeschreven. Zo’n meevaller had ik nog 
nooit gehad en zal ik ook wel niet meer krijgen.  
Had ook eens in een veiling een insteekboek gekocht met, op een briefstukje, 
een mooi gestempelde oude Nederlandse zegel. Heel wat waard. Hans heeft 
dat eens goed nagekeken en wat bleek de zegels was van zijn tanding 
ontdaan, maar had op een plek verzuimd deze zegel iets meer af te knippen, 
dus een boogje van de perforatie was nog zichtbaar. Weg mijn illusie van een 
dure zegel.   
 
Verder beste mensen bekijk je zegels maar eens goed, zo nu en dan kom je 
toch iets tegen met een of andere afwijking. Prachtige zegels van “Estado 
Español” wit als melk worden hier en daar nog als echt aangeboden, maar ga 
hier niet op in. Ze kunnen bij de verzameling vervalsingen van Hans. Dat is 
een nadeel voor Spanje verzamelaars; heel veel vervalsingen of herdrukken 
en voor vele verzamelaars, en dus ook voor mij, bijna niet te onderscheiden. 
Maar de “Echtheidskenmerken van de Spaanse postzegels” brengt hier heel 
wat verbetering aan. Als je deze niet hebt, schaf hem dan aan! 
 
Ging ik eerder voor postfrisse zegels, nu concentreer ik mij op gestempelde 
zegels, hoewel ik deze wel eerder verzamelde. Maar ik geef toe dat dat toch 
wel leuker is dan postfris of met plakker. Wat een verscheidenheid in 
stempelsoorten. En als je verlegen zit met je tijd of weet je niet meer wat je 
moet doen, begin dan met het verzamelen van stempels links, rechts of vol in 
het midden. Zo waar, je tijd gaat zo voorbij. 
 
Hierbij geef ik de pen nu door aan de volgende verzamelaar van Spanje of 
Portugal.  
Wie volgt?     
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DIVERSE BERICHTEN  
 
 
Gratis koffie/thee, soep en broodjes 
Ook bij deze IBERIA ontvangt u weer een aantal 
consumptiebonnen waarmee u bij de bijeenkomst gratis 
consumpties kunt afhalen in de koffiekamer. Koffie/thee of 
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 onder-
scheiden. 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 
email 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 ! 
 
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.  
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