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     VAN HET SECRETARIAAT 

 
Op zaterdag 16 september 2019 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; 

Bestuursmededelingen: 
Financieel jaarverslag 2016 (inmiddels goedgekeurd, art. 7 sub c);   

3.    Rondvraag;   
4.    Veiling; 
5. 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 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.  

 
 
 

2017 
 
29 / 30 september 2017   
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. 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:  www.antwerpfila.be 
 
 
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, w.o. 
Hans Vinkenborg, Ria en Bodo van Diepen en Frits van Beekum.  

mailto:redactie@ksp-iberia.nl
http://www.fesofi.es/cutenews/tabla.php
http://www.ctt.pt/
http://www.antwerpfila.be/
http://ksp-iberia.nl/Exfilna2017.pdf
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20 / 22 oktober 2017  
De POSTEX wordt gehouden in de Americahal 
in Apeldoorn; deze is vooral gericht op 
verzamelaars van Nederland, maar er zijn ook 
enkele brieven en partijenhandelaren.  
Entree € 5; Op vertoon van de KNBF ledenpas ontvangt u € 1 entree korting. 
Info:  www.postex.nl 
 

 

26 / 28 oktober 2017  
De 35e 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 2017  

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 
 
 
 
 

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 !! 
 
 
 

http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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  DE TUBERCULOSEZEGELS UIT  
1937 EN 1938 

 
 
 
Een van de grote problemen van de Sanatoria in Spanje gedurende deze 
periode was om voldoende middelen ( geld ) binnen te krijgen. 
In begin december 1936 werd door het hoofd van het patrionaat voor de 
bestrijding van tuberculose ( Patrionata Nacional  Antituberculoso ) Don 
Martinez Anido een verzoek gedaan aan de provinciale regering om een 
zegel uit te geven met een toeslag om geld binnen te krijgen voor het 
sanatorium. 
Op 15 december 1937 werd door Francisco G. Jordana, voorzitter van de 
commissie financiën en communicatie toestemming verleend om een zegel 
van 10 ct. uit te geven met een verplichte toeslag.  

M. Roel uit Vigo kreeg de opdracht om een 
zegel te ontwerpen, met in ieder geval de 
tekst: Pro Tuberculosos Pobres en de waarde 
van 10 ct. 
Zijn ontwerp was een zegel waarop naast de 
tekst en waarde een rood kruis met 2 
dwarsbalken ( Lorraine kruis ); symbool in 
Spanje voor tuberculose bestrijding en een 
hand die de waarde van 10 ct. draagt. Het 
kruis van Lotharingen is een bekend 
heraldisch symbool wat onder meer gebruikt 
werd door de Vrije Fransen tijdens de tweede 
wereldoorlog en later door het gaullisme in 
Frankrijk. De twee horizontale balken van het 
kruis hadden oorspronkelijk dezelfde lengte, 
maar later werd 

de bovenste balk korter dan de onderste .  Het 
betreffen zegel  werd na goedkeuring  op 
22december 1937 officieel uitgegeven ( Edifil 
840 ).  
De maat van het zegel is 24 x 33 millimeter. 
Tanding 11 ½. Ze werden in vellen van 200 
zegels gedrukt in 2 panelen van elk 100 zegels. 
Totaal 2.000.000 zegels, waarvan 455.291 niet 
zijn verkocht. Zoals gebruikelijk in deze periode 
zijn er ook van deze uitgave vele afwijkingen bewust  op de markt gebracht. 
Een 2-tal laat ik zien: Een paartje, waarvan de horizontale en verticale 
tanding zeer sterk is verschoven en een zegel waarvan de rode kleur is 
varvangen door wit ( Edifil 840 EF ). 
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( Edifil DX ). Voor verdere afwijkingen zie de 
speciale Edifil catalogus. 
                                                                                                       
 
De tuberculose zegel uit 1938. 
 
Om dezelfde redenen als het zegel uit 1937 
(Edifil 840) werd op 22 december 1938 een 
tweede pro tuberculose zegel uitgegeven. Voor 
dat het zegel werd uitgegeven verscheen er 
eerst een proef als een blokje met de maat 44 x 
51 millimeter met de kleuren en tekst die in het 

origineel zijn 
overgenomen. Het is niet te achterhalen wie 
de ontwerper was. Ook op de onderzijde 
van het zegel staat geen naam van de 
ontwerper.  
 
Het goedgekeurde ontwerp wordt gevormd 
door onderin een zwarte balk met tekst in 
het wit Espana en 10 centimos. Boven deze 
zwarte band een wit en blauwe achtergrond 
met in rood het kruis van Lotharingen. 
Verder een afbeelding van het sanatorium 
en verticaal in rood het jaartal 1938 en 
boven de tekst Pro Tuberculosos Pobres. 
Tussen de twee dwarsbalken van het kruis 
in zwart de letters P en N en op de verticale 
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balk van het kruis de letter A ( Patronata Nacional 
Antituberculoso ) 
Ze werden in vellen van 200 zegels gedrukt dit 
keer in vier panelen van elk 50 stuks. Hoeveel 
zegels er totaal gedrukt zijn is in de verschillende 
catalogi niet genoemd, wel dat er 100.000 zegels 
niet zijn verkocht. 
De zegelmaat is 22 x 28 millimeter. 
 
Van deze uitgifte natuurlijk ook weer zegels bewust 
uitgegeven met afwijkingen in kleur,tanding 
verschoven opdruk 
etc.  
Hiernaast 2 voor-
beelden van zegels 
met afwijkingen . Een 
blokje van vier zegels, 
waarvan de blauwe 
kleur is verdwenen ( 
Edifil 866EF ) en een 
zegel met verschoven 
verticale tanding ( Edifil 
866DV ) en waarvan 
de 0 van de 10 sterk 
vervormd is. 
                                                       

 
       Nico Beek 

 
 
 
 

Drukfouten en druktoevalligheden (deel 4) 
 

 
 
De kastelen serie (CE 664 - 671) uit 1946 is opmerkelijk vanwege de 
ontwerper, Cottinelli Télmo. In 1941 kreeg hij de vrije hand voor zijn ontwerp 
en mocht hij zelf de kastelen uitzoeken die hij wilde afbeelden. Hiervoor nam 
hij, tot ongenoegen van diverse ministeries, zijn tijd.  
Vanwege de oorlog kon men alleen in Zwitserland terecht voor de uitvoering 
van de zegels in diepdruk. Casa de Moeda had hiervoor niet de benodigde 
machines.   Mogelijk was  Télmo  ballorig,  maar door zijn eigen treuzelen  en  
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de onderhandelingen in La Chaux de Fonds met drukkerij Courvoisier en 
vooral de Zwitserse autoriteiten, kwamen de zegels niet in 1941 maar pas in 
1946 op de markt. Het jaartal in de gravure van de zegels moest telkenmale 
worden gewijzigd. 

 
Daarbij kwam nog dat bij de laatst voorgestelde kleurenkeuze hij zich 
realiseerde dat de wolkenvelden boven de kastelen een onweer voorspelden 
of dat deze al midden in het onweer zaten. Zijn verzoek om verzachting van 
de kleuren en vooral aanpassing van de wolkengravures kwam voor 6 van de 
8 zegels te laat. Alleen bij de 1$75 en 3$50 kon deze nog worden aangepast. 
Wellicht zijn de onstuimige wolkenpartijen de enige smet op deze prachtige 
serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onopgemerkt en bijna onzichtbaar heeft Télmo de letter T gezet naast de G 
van Portugal in de zegels 10, 30, 35 en 50 c. In de overige zegels staat een 
letter T naast de O. De plaatsing van deze letter is niet alleen ongewoon 
maar zou zeker niet geaccepteerd zijn door de diverse commissies daar zijn 
volledige naam gewoon onder op de zegels gedrukt staat 

 
           
    Jan van Gerwen en Henk Veen 
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  Exfilna 2017 : Portugalete en omgeving 
 
 
 
De Exfilna van vorig jaar in Zaragoza was een succes, mede door de 
geweldige plaats met veel bezienswaardigheden, w.o. de “Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar”. 
 

 
Dit jaar wordt de Exfilna gehouden in een vrij onbekend plaatsje, namelijk 
Portugalete, vlakbij Bilboa. Toch heeft de plaats en de omgeving veel te 
bieden en enkele bezienswaardigheden zullen door de aanwezige leden 
worden bezocht. 
 
Portugalete 
Portugalete is een gemeente in de provincie Vizcaya en maakt onderdeel uit 
van “Groot Bilbao”.  
Vanwege de grote natuurlijke riviermonding, “El Abra”, was Portugalete in de 
middeleeuwen een belangrijke zeehaven. Begin de 16e eeuw kreeg Bilboa 
handelsrechten, waardoor het belang van Portugalete als haven is 
afgenomen.   
De plaats is bekend van de oudste zweefbrug ter wereld en is gebouwd in 
1893 door Alberto Palacio (1856 - 1939), een leerling van Gustave Eiffel 
(1832 - 1923). Deze “hangende” brug wordt daar de “Puente Colgante” of 
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“Puente Vizcaya” genoemd en gaat over de rivier Nervión. Deze brug staat 
sinds 2006 op de Unesco-lijst als werelderfgoed. 
In de wereld zijn slechts 18 van dit soort zweefbruggen gebouwd en er 
bestaan er nog 9 van. Een zweefbrug, of gondelbrug, bestaat uit een groot 
“portaal” dat over een rivier staat. Aan de overspanning hangt aan kabels een 
“gondel”, die boven het water hangt en heen en weer over de rivier gaat, 
zodat grote schepen makkelijk onder de hoge overspanning kunnen varen.   

De “Puente Vizcaya” of “Puente Colgante” die de oevers van Portugalete en 
Las Arenas (aan de overkant) verbindt. Links aan de brug hangt de gondel  
 
In Portugalete bevinden 
zich diverse oude 
gebouwen waaronder Torre 
de Salazar uit de 15e eeuw, 
het klooster Santa Clara uit 
begin 17e eeuw en de 
Basíllica Santa María uit de 
15e eeuw. 
 
 
de Basíllica (Iglesia) ► 
Santa María  met 
daarachter de Puente 
Colgante 
Op de Plaza del 
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Ayuntamiento staat een monument ter nagedachtenis van Víctor Chávarri 
(geboren te Portugalete in 1854 en overleden tijdens een reis in Zuid-
Frankrijk in 1900), een industrieel die tijdens de industriële revolutie (in 
Spanje) vele fabrieken heeft gebouwd in de omgeving van Bilbao en was ook 
de oprichter van de spoorweg tussen Bilbao en Santander.  
Hij had in Portugalete nog een prachtige woning laten bouwen, zijnde Palacío 
de Chávarri, maar is in 1966 gesloopt! (zie bijgaand afbeelding van zegel). ▼  

Monument van Víctor Chávarri met daarachter de 
Puente Colgante 
 
Bilbao 
Wie Bilbao zegt, zegt het Guggenheim 
museum (Ed. 3714). Dat is ten dele waar. 
Het Guggenheim museum is natuurlijk de 
belangrijke “toeristentrekker”, maar de 
stad heeft voor de toeristen meer te 
bieden. Dat komt mede doordat men 
toentertijd de industrie buiten de stad 
heeft verplaatst en de stad daarna heeft 
schoongemaakt. Het centrum is veel 
gezelliger en aantrekkelijker geworden. 
In ben in het Guggenheim museum te Bilbao 3 keer geweest en voor mij 
waren de (overzichts)tentoonstellingen over Alfons Mucha (1860 - 1939) en 
de Harley Davidson motoren een hoogtepunt. 
 
Overigens heeft Bilbao meer musea, zijnde: 
Museo de Bellas Artes de Bilbao: Één van de belangrijkste musea voor 
“schone kunsten” van Spanje; 
Museo Etnográfico Vaso: Een museum over de geschiedenis van 
Baskenland          en  
Museo Maritimo Ría de Bilbao. 
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Bilbao heeft vele kerken waarvan Iglesia de San Antón uit de 15e eeuw in het 
centrum van Bilbao de belangrijkste is en ligt aan de rivier Nervión.  
De meesten kerken in Bilbao zijn gewijd aan de “Virgin de Begoña” (Ed. 
1133). De naam “Virgin de Begoña” werd in de 8e eeuw voor het eerst 
genoemd, toen een beeld van “Onze Lieve Vrouw” werd gevonden in een 
holte van een eikenboom op een berg vlakbij Bilbao.  
 
Het Baskenland heeft een lange traditie van visserij en zeevaart. Baskische 

schippers reisden toentertijd regelmatig 
naar de havens van Frankrijk, Engeland, 
Nederland en Ierland. Sinds de 15e 
eeuw hebben veel boten uit Bilbao de 
naam “Virgin de Begoña”  of gewoon 
“Begoña”  
 
In 1779 bezat kapitein Jaun Bautista de 
Ajeo en twee andere kooplieden uit 
Bilbao een schip bekend als “Nuestra 
Señora de Begoña” en er werden vele 
offeringen aan “Virgin de Bogoña” door 
de aanwezige zeelieden gedaan. De 
overleveringen wijzen erop dat “Onze-
Lieve-Vrouw van Begoña” deze 
zeelieden in aanwezige nood “altijd” 

heeft geholpen, die dankbaar waren voor hun veilige verblijf op het schip.   
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Bermeo en San Juan de Gaztelugatxe 
Bermeo is een klein vissersplaatsje aan de golf van Vizcaya. Een plaats waar 
ook toeristen komen voor het strand en de vele restaurantjes.  
Maar dicht bij Bermeo is er een kapelletje (ermita) op een rots buiten de kust, 
namelijk “San Juan de Gaztelugatxe”. 
 

 
 
Fascinerend om te zien, terwijl je weet dat je nog naar het kapelletje moet 
lopen langs een smal en stijgend pad!   
Ben je eenmaal boven, mag je aan het koord trekken, om de bel van het 
kapelletje te laten luiden, “voor geluk en voorspoed”!  
 
Kasteel van Butron 
Butrón (Ed. 1743) is een kasteel in 
gemeente Gatika, in de provincie 
Vizcaya, in het noorden van Spanje. 
Het dateert oorspronkelijk uit de 
Middeleeuwen, maar is volledige 
herbouwd in 1878 door Francisco de 
Cubas. 
Het kasteel heeft een sprookjesachtige 
uiterlijk en is geïnspireerd door Beierse 
“kasteelmodellen”. Het huidige gebouw 
is gecreëerd door de toenmalige 
eigenaar. Het gebouw is omringd door 
een park met palmen en exotische 
planten.  
In november 2005 werd het gebouw 
door INBISA (Grupo Empresarial) 
aangekocht, maar blijft onder de 
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CE239 – CERES 14c violet. 

algemene bescherming van de Spaanse wet. 
 

    Frits van Beekum 
 
 
 

  Ceres CE 239 14 Ct. Cartolina 
 
 
 
 

In de vijftiger jaren verschenen er in de 
Portugese filatelistische kringen 
alarmerende berichten over een wel zeer 
dikke Ceres zegel 14 ct cartolina. Bij nader 
onderzoek bleek dat men te maken kreeg 
met een 14 ct Ceres violet “contra-
placado”. Gedurende vele jaren bleef dit 
zegel de gemoederen bezighouden. Een 
inventieve geest plakte 2 postfrisse 14 cent 
zegels op elkaar en wel zo precies dat het 
bijna niet te constateren viel. Omdat twee 
zegels op elkaar wel een heel dikke 
cartolina opleverde (± 170 micron) ging de 
vervalser ertoe over om achterop de 14 ct 
een dun liso papier te plakken met de 
vereiste gom waarbij hij zeer bekwaam de 
perforatie verzorgde. De Clube Filatélico 
de Portugal raadde zijn leden aan het 

zegel in benzine te leggen zodat de valse 
gom het dunne liso toevoegsel zou loslaten. Dit onwijze advies zou 
betekenen dat een echte cartolina dus zijn dure gom zou verliezen. Daarbij 
kwam nog dat de CFP de vervalser kende en hem vermaande om zijn 
praktijken te staken; het kwaad was echter al geschied! 
Een pientere lezer kwam op een veel eenvoudigere testwijze. Weeg de zegel 
op een fijne weegschaal. Een liso 14 ct postfris weegt ± 40 milligram, een 14 
ct cartolina weegt 56 milligram, zodat een falsificatie zonder schade kon 
worden vastgesteld. 
Beide werkwijzen hebben de bekende nadelen. Wie kan zoiets wegen en wat 
te controleren als er heel dun liso papier wordt aangeplakt? Microscopisch 
onderzoek is de enige methode. 
De 14 ct cartolina brengt postfris meer dan 500 euro op, met plakker 350 en 
gebruikt meer dan 250 euro. Het zegel is zeer gezocht en brengt veel op bij 
de zeldzame veiling ervan. Dit heeft te maken met de beoordeling van de 
papierdikte, zoals al zo vaak is besproken.  
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CE232 – Ceres 14 c, blauw op geel 

De onbekende Vinck geeft voor cartolina aan 131 – 180 micron, 
internationaal gebruikt in Portugal. De Portugese handel voerde voor de 
Ceres zegels een eigen bepaling in: cartolina is vanaf 100 micron. Met deze 
waarde wordt de liso 14 cent van 1 euro catalogus notering opgevoerd naar 
een waarde van 500 euro, waarbij dus de eerder vastgestelde “internationale” 
regels worden overtreden. 
Al diverse malen bood het veilinghuis Paulo Dias in zijn veilingen de 14 cent 
en andere dure “cartolina’s” aan met een dikte van 100 micron. Één micron 
minder en het zegel daalt in waarde van 500 naar 1 euro. 
Van Henk Veen heb ik begrepen dat niet alle diktemeters heel precies 
werken en – nog verontrustender – dat de meetmethodes danig verschillen. 
Het blijkt dus weer dat elke cartolina waarde dubieus is. Alleen de Ceres 6 ct 
is een duidelijk voorbeeld van cartolina; de rest is imaginair en een product 
van de handelaars.  

Er is nog een opmerkelijk feit te vermelden 
wat betreft de CE239 14 ct violet. Voor 
aangetekende brieven buitenland bedroeg 
het tarief 14 ct en daartoe werd in januari 
1920 de CE232 14 cent blauw op geel 
papier uit gegeven. In totaal werden er 
141.760 zegels gemaakt. Nogal weinig 
naar bleek in de loop van 1920 en daarom 
werden er in december 1920 nieuwe 
zegels gefabriceerd op nieuw nationaal 
liso papier van de Companhia do Prado en 
op nog enkele restantjes cartolina en 
acetinado papier. De cartolina restjes 
gaven genoemde problemen; echter van 
de totale oplage van 630.000 was het 
grootste deel op liso papier. Het vreemde 
is echter de kleur violet op dit witte papier 
van de vernieuwde zegel. De curiositeit is 

dat in de Portugese posthistorie dit de 
eerste uitgave is zonder een zogenaamde “Diploma Ligislativo”, het betekent 
dat de uitgave zonder ministeriële goedkeuring tot stand kwam. Normaal 
wordt een aanvraag van de Postdirecteur gehonoreerd door de minister met 
maandenlang wachten tot de diverse comités zich hebben uitgesproken over 
de kwaliteit van kleur, papier en gravures. Ditmaal was het echter de 
Directeur van de Munt (Casa da Moeda) die op 17 december 1920 aan de 
postdirectie mededeelde dat de voorraad 14 ct blauw op was en dat hij 
voorstelde liso papier in het wit te gebruiken met een kleur lila. Het antwoord 
van de Directie van de Post alsook van de Minister was negatief over de 
geleverde proef. Daarna werd er niet meer over gesproken, echter werden er 
wel 630.000 zegels geproduceerd in deze nieuwe kleur. Toen 6 maanden 
later (4 juni 1921) bleek, dat er geen zegels van 14 ct in de kleur blauw op 
geel meer op voorraad waren, doch de behoefte nog steeds aanzienlijk was, 
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werd er door de Munt gebruikt gemaakt van de aanwezige onwettige zegels 
om deze aan de Post te leveren. Er werd geen enkel commentaar geleverd 
door het Ministerie of de Postadministratie en ze circuleerden normaal naast 
de wettige zegel totdat ze allemaal verbruikt waren. 
 

      Jan van Gerwen   
 
   

 

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 ! 
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