Van het secretariaat
Op zaterdag 23 november 2002 zal een speciale bijeenkomst
plaatsvinden in het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht.
Telefoon zaal: 030 - 2800.128.
Dit keer een speciale bijeenkomst “de Portugese dag”. De bijeenkomst
wordt “opgesierd” met een hapje en een drankje.
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.
De hapjes en drankjes, die later op de bijeenkomst worden geserveerd, zijn
gratis.
AGENDA :
1. Opening;
2. Ingekomen stukken;
3. Bestuursmededelingen : (officiële) verkiezing van de nieuwe veilingadministrateur Peter Moorer en Wietze Hoogeveen als PR-lid.
Indien één van de leden van KSP/Iberia zich verkiesbaar wil stellen,
kunt u een kaartje zenden aan het secretariaat.
4. Rondvraag.
Tijdens deze bijeenkomst zal Frits van Beekum een lezing houden over de
krantenzegels van 1876.
De zaal in Utrecht is te bereiken:
- Per auto: vanuit richting Arnhem op snelweg na Bunnik afslag "UtrechtNieuwegein-Hilversum-Breda". Afrit "Utrecht/Jaarbeurs" (Nr. 17). Beneden
meteen rechts (Europalaan) en meteen weer linksaf "Hollantlaan". Bij
pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en - na pleintje linksaf = “Zeelantlaan”;
Vanuit richting Den Haag bij verkeersplein "Oudenrijn" richting
Arnhem/Utrecht aanhouden. Kort daarna richting/afslag Houten/Utrecht en
na de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal de afslag "Utrecht/Jaarbeurs"
(afrit 17). Onderaan afrit linksaf de “Europalaan” op. Onder viaduct door en
links, bij verkeerslichten, "Hollantlaan" op. Na pleintje (± 100 meter)
rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en - na pleintje - linksaf = “Zeelantlaan”.
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- Per openbaar vervoer: Vanuit Utrecht CS met de sneltram richting
Nieuwegein, halte "Kanaleneiland-Zuid" of vanuit CS met bus 7 tot
eindpunt.
Ook tijdens deze bijeenkomst vindt de gebruikelijke veiling plaats.
Schriftelijk bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk de donderdag voor de
bijeenkomst aanwezig te zijn bij de veilingadministratie.

Volgende bijeenkomst(en)
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op :
Zaterdag

15 februari 2002 te (wordt vermeld in komende IBERIA)

Iberia evenementen agenda
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op grote nationale- en
internationale tentoonstellingen en evenementen die georganiseerd
worden m.b.t. de SPAANSE en PORTUGESE filatelie, zowel in binnen- als
buitenland. Wellicht kunt u deze informatie gebruiken bij het plannen van
uw volgende (vakantie-)reis. Als u bijdragen voor de agenda heeft, dan kunt
u deze insturen naar Hans Vinkenborg (j.a.vinkenborg@freeler.nl). Van
Henk Veen vernamen wij dat de Portugese informatie wellicht te vinden is
op internet, zoals op de sites : www.pasta-aberta.pt/web/afal of op
www.caleida.pt/filatelia/

2002
K.S.P. Portugal dag 2002
Op 23 november a.s. wordt weer op de gebruikelijke plaats in het
Bondsbureau van de NBFV te Utrecht onze jaarlijkse themadag
georganiseerd: de Portugal dag, traditioneel georganiseerd door Koos
Fase. U komt toch ook? Gratis hapjes en drankjes zijn aanwezig. Doen !!
17 tot 24 november 2002
In Salamanca wordt in November de nationale postzegeltentoonstelling
voor de jeugd gehouden: EXPOSICION NACIONAL DE FILATELIA
JUVENIL: ESPAÑA 2002. Een goede kans om de mooie stad Salamanca te
bezoeken als u deze zomer geen tijd had !
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6 tot en met 8 december 2002
In de Heizel hallen te Brussel (bij het Atomium) wordt de Internationale
Postzegelsalon
PHILEURO
2002
gehouden.
Naast
diverse
postadministraties zullen veel handelaren aanwezig zijn en wordt een
tentoonstelling gehouden. De toegang tot de beurs is gratis. Nadere
informatie is te verkrijgen op de site: www.bbkph.be

12 tot 15 december 2002
Ieder jaar in december wordt weer de jaarlijkse grote postzegelbeurs in
Madrid gehouden, de 'FERIA Y EXPOSICION FILATELICA FILATELIA
2002'. Deze beurs is zeer de moeite waard en gemakkelijk bereikbaar per
openbaar vervoer. Het Palacio de Exposiciones y Congresos is te vinden in
de Paseo de la Castellana tegenover het voetbalstadion Bernabeu. Goed te
combineren met een bezoek aan de musea van de Spaanse Correos en
van de FNMT en met de zondagse postzegelmarkt op de Plaza Major.

2003

24 tot en met 26 januari 2003
Jaarlijks wordt eind januari weer de FILATELIEBEURS gehouden in de
Pandahallen in Loosdrecht. KSP heeft een stand op de beurs en zal
promotie bedrijven en leden werven. Op de beurs vindt u alle belangrijke
Nederlandse handelaren en enkele buitenlandse. Veel verenigingen zijn
vertegenwoordigd, u komt toch ook wel langs? Meldt u bij de KSP stand !

29 + 30 maart / 13 + 14 september 2003
Twee maal per jaar wordt in Antwerpen in het BOUWCENTRUM een beurs
gehouden die vergelijkbaar is met de Nederlandse Filateliebeurs in
Loosdrecht, alleen veel groter. Er zijn veel Belgische handelaren en ook
handelaren uit andere landen zijn meestal goed vertegenwoordigd. In maart
zal KSP een stand bemannen op de beurs om onze vereniging meer
bekendheid te geven in België. U komt toch ook even langs? Het
Bouwcentrum ligt aan de rondweg van Antwerpen dichtbij (net voor) de
afslag naar Brussel.
3

'vreemde eenden in de bijt' en stuur uw (zegels of) afdrukken in; alles wordt
geretourneerd. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld !!
In de vraagbaak van April jl. toonden wij een fraai blok zegels van Nico
Beek dat waarschijnlijk iets met de Spaanse Burgeroorlog (1936-39) te
maken heeft, maar tot op de dag van vandaag wachten wij nog op het
verlossende antwoord. Het vorige blad van September was van een
dusdanige slechte druk-kwaliteit dat de zegel van Wietze Hoogeveen
geheel onzichtbaar werd afgedrukt, alleen de opdruk was leesbaar. Daarom
krijgt u hierbij alsnog een afdruk van deze zegel. Voor de tekst en de
gegevens van deze zegel verwijs ik u naar de vorige Vraagbaak. Deze
zegel bleek te horen bij het land Colombia en was afkomstig van de
provincie Santander in dat land. Van de Don Bosco zegel die in September
werd getoond weet ik nog niets, niemand heeft gereageerd of kan
aangeven wat dit voor een zegel is en waarom hij is uitgegeven. Als u
alsnog iets weet hoor ik het graag van u.
Ik ontving van Roelof Bottema uit Annen 5 zegels die ik gelukkig
grotendeels direct heb kunnen oplossen; het betrof ten dele fiscaalzegels.
Maar 1 van de zegels bleek thuis te horen in de Burgeroorlog en omdat ik
daar betrekkelijk weinig van weet heb ik Nico Beek om advies gevraagd om
hem te identificeren en hij bleek inderdaad in staat om het juiste antwoord
in de literatuur te vinden. De zegel is hierbij afgebeeld. Het betreft een rode
zegel met de tekst PRO-FERITS, 10 cts en RADI XI PSU. De afbeelding
toont een man met een verband om zijn hoofd en een vrouw daarachter die
hem verpleegd/beschermd. De tekst is duidelijk niet in het Spaans maar in
het Catalaans en daarom dacht ik aan Barcelona en omgeving. Bovendien
wijzen de letters PSU in de richting van de socialistische partij. Gemeld
moet nog worden dat de zegel getand is en
een prachtige stempel heeft waarvan nog
zichtbaar is de woorden: Comite R… wat
waarschijnlijk
staat
voor
Comite
Revolutionario of misschien voor Comite
RADI XI PSU, waarbij een olijftak als
(symbool voor vrede) staat afgebeeld. Deze
zegel dient te worden gerangschikt bij de
Republikeinse vignetten. In of bij Barcelona
werd op 23 juli 1936 de ' Partit Socialista
Unificat de Catalunya (PSUC/PSU) '
opgericht die het midden hield tussen een
politieke partij en een vakbond. Ze begon
met 6.000 arbeiders als aanhang die
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afkomstig waren van 4 kleine bonden die in de PSU opgingen en groeide
zeer snel naar zo'n 600.000 leden in 1937. Dit vignet staat in de catalogus
van F. Gomez-Guillamon onder nummer 634; deze vignetten zijn afgebeeld
in de uitgave (Bookclub 18) The Republican Political Labels (1936-1939)
van G. Shelley uit 1986. Het afgebeelde vignet is in 1937 uitgegeven en
staat gekwalificeerd als schaars.
Verder heb ik uit mijn eigen verzameling twee zegels gehaald die ik al
redelijk vaak in
allerlei dubbeltjes
albums gezien heb
op ruilbeurzen e.d.
Deze twee zegels
zijn beiden getand
en donkerblauw en
wit.
Op
beide
zegels staat de
mededeling:
'Consejo General
de
Colegios
Farmaceuticos de
España' en 'Colegio de Huerfanos'. Beide zegels tonen de waarde 10 cts
maar de grote zegel van de twee meldt nog: 'sin valor postal' dus het gaat
om bijplakzegels. Beiden tonen een afbeelding van een drinkbeker en een
slang, bekend als symbolen van apotheken. De kleine zegel heeft geen
voetregel van de drukker maar de grote wel en daar is tussen de tandjes
nog te lezen: 'Sanchez Toda'. Blijkbaar hebben we hier te maken met
zegels die geld moeten genereren als bijplakzegel voor het wezenfonds van
het college van apothekers van Spanje. Maar dan blijft het vreemd dat in
Spanje via dit soort zegels moest gebeuren, hebben wij in Nederland ooit
zoiets soortgelijks gedaan? En waarom staat er niet de naam van de
drukkerij onder de zegel maar de naam van de staatsgraveur Sanchez
Toda, ik kan mij niet voorstellen dat hij deze zegel heeft getekend. De
zegels komen weer in geen enkel boek voor dat mij bekend is en daarom
wordt u verzocht mij te vertellen wat dit precies voor zegels zijn, wanneer
en door wie ze zijn uitgegeven en wat voor doel ze hebben gediend.
Ik merk nogmaals op dat het mij duidelijk geworden is dat in Spanje door
alle jaren heen grote aantallen vignetten voor allerlei goede doelen zijn
uitgegeven. Op mijn oproep van vorige keer aan alle leden om mij een
kopie te sturen van literatuur dat u op dit gebied bezit ontving ik nog geen
reactie (kosten worden vergoed). Laat het mij s.v.p. weten als u iets heeft
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zodat ik daarvan gebruik kan maken voor deze rubriek !
Hans Vinkenborg

Wat is duur? U bent toch een specialist?
Als je rondloopt door filatelistisch Nederland, bij beurzen, veilingen of
bijeenkomsten, dan kom je regelmatig mensen tegen die zeggen dat goed
en betaalbaar materiaal bijna niet meer te krijgen is. Meestal volgt daarna
de opmerking dat de prijzen ook te hoog zijn. Nu kan ik niet in uw
portemonnaie kijken, maar één ding weet ik zeker, een prijs wordt bepaald
door zowel vraag als aanbod. En als de gerealiseerde prijzen hoog
gevonden worden dan kan dat dus komen doordat het aanbod te beperkt is
of als er relatief veel vraag is als er eindelijk eens iets goeds wordt
aangeboden. Deze marktsituatie geldt eens te meer als je een
gespecialiseerde verzamelaar bent, zoals binnen K.S.P. met veel leden het
geval is. Een vergevorderde verzamelaar zal kieskeuriger zijn en 'de lat'
hoger leggen en meer dan gemiddeld moeite hebben om nog iets
bijzonders te vinden. Als er dan eindelijk eens iets opduikt, dan zal hij
dieper in de portemonnaie moeten tasten dan een oppervlakkige
verzamelaar die 'de lat' minder hoog legt. Je kunt de economische wet van
vraag en aanbod dus ook zo lezen: doordat je een gespecialiseerde
verzamelaar bent en redelijk kieskeurig te werk gaat bij het kopen van
materiaal en dus selectiever bent, is het acceptabele aanbod beperkter en
daardoor waarschijnlijk duurder. Door de meetlat hoog te leggen, creëer je
je eigen schaarste. Het prijsniveau is dus ook rechtstreeks afhankelijk van
de mate van Agespecialiseerdheid@ van de verzamelaar en dat heb je
geheel zelf in de hand, dus waarom klaag je dan !
Daarom ben ik persoonlijk van mening dat het niet correct is om schaars en
bijzonder materiaal direct tot 'duur' te bestempelen. Neem als voorbeeld
binnen onze eigen vereniging het rondzendverkeer van de heer Persoon.
Als je in zijn rondzendingen kijkt zie je veel variëteiten van zegels,
afwijkende kleuren, tandingen, plaatfoutjes, misdrukken, etc. Inderdaad zijn
de prijzen akelig dichtbij de veel te hoge, opgeblazen prijzen uit de
Spaanse catalogi, maar die vergelijking gaat mank. Die catalogusprijzen
voor gemiddeld materiaal zijn net als in de Nederlandse filatelie inmiddels
zover opgeblazen dat ze geheel los zijn van de werkelijkheid en het
gemiddelde materiaal wordt verhandeld voor een fractie van die
catalogusprijzen. Maar het in de rondzendboekjes aangeboden materiaal is
van een hoger dan gemiddeld kwaliteitsniveau dat elders niet of bijna niet
wordt aangeboden in Nederland. Die prijzen moet je dan ook niet
vergelijken met prijzen van materiaal van de gemiddelde Nederlandse
veilinghouder of handelaar, we bevinden ons hier in de gespecialiseerde
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markt. En bij schaarser materiaal hoort nu eenmaal een hoger dan
gemiddelde prijs. Maar dat is nog weer wat anders dan te zeggen dat dit
materiaal duur is, een hoge prijs is wat anders dan duur. En ik ben van
mening dat nog te veel verzamelaars niet goed in staat zijn om een hoge
prijs te onderscheiden van duur. Als u hier een andere mening over heeft
dan hoor ik dit graag, ook uw mening zal dan worden gepubliceerd in dit
blad.
Hans Vinkenborg

Rode Kruis 1ste zegel, deel 3 (vervolg)
Merkwaardig is weer het Marques-verhaal over de aanleiding van de
opdrukken. De Comissão Portuguesa de Prisoneiros de Guerra had dus
portvrijdom voor particulieren, maar men ondervond op het platteland grote
problemen met de locale postkantoren, die niet van die particulieren
portvrijdom op de hoogte waren en post weigerden te versturen zonder
gewone frankering. Gevolg was dat veel post met “nummer 1”
bijgefrankeerd werden verzonden.
Om nu de zaak duidelijk te maken voor de ijverige locale postbeambten
werd er bij de Posterijen diverse malen op aangedrongen om een
oplossing te vinden. Door de opdruk “Comissão Portuguesa de Prisoneiros
de Guerra” diagonaal op zegel nummer 1 te drukken werd er dus duidelijk
gemaakt dat dit een apart Rode Kruis onderdeel was en dat particulieren
daarvoor portvrijdom hadden. Men was nogal wantrouwig bij de Posterijen
en eiste dat alle Rode Kruis interne post geopend werd aangeboden. Zo’n
standpunt van locale beambten was dus heel aannemelijk. Waarom men
echter bij de Posterijen aan de opdruk een voorkeur gaf boven het
eenvoudig rondzenden van een dienstmededeling, zal wel altijd de vraag
blijven. En waraom Marques deze geschiedenis in 1918 dateert, met het
opdrukresultaat in die tijd, is al helemaal dubieus daar hij de eerste
opdrukoplage eerder op juli/ augustus 1916 dateert. Zou hij in plaats van
1918, 1916 hebben bedoeld. dat moet wel zo zijn!! Hij stelt wel dat aan de
opdruk geen enkele filatelistische of speculatieve opzet valt toe te schrijven.
Het was enkel en alleen bestemd voor overijverige postbeambten!
Alweer een opvallend feit ligt in de publicaties van het Rode Kruis over de
poststukken in 1917 en 1918 ten behoeve van de Portugese, Oostenrijkse
en Duitse krijgsgevangenen in kampen.
In 1917 zouden 77.611 brieven en kaarten naar Duitse kampen zijn
gezonden en maar liefst 82.194 naar Portugese kampen ten behoeve van
Oostenrijkers en Duitsers en wel op de Azoren, op het eiland Terceira.
In 1918 waren de getallen respectievelijk 32.493 en 3.749.
Verbazingwekkend is het getal van 82.194 brieven en kaarten aan Duitsers
en Oostenrijkers.Waren er zoveel krijgsgevangenen op de Azoren! Wellicht
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gemaakt door Engelse en Amerikaanse troepen en naar een veilig “verweg”
kamp verscheept? De Amerikanen hadden hun (geconfisqueerde) basis in
de Azoren gedurende de “Grote Oorlog”, maar er is ons geen literatuur
bekend over deze materie.
De Inlichtingendienst van Iberia is vermaard om haar speurtechnieken.
Onmiddellijk zijn er undercoveragenten ingeschakeld om deze geheimen te
ontsluieren; geheimen op een onbekend eiland in de Atlantische Oceaan
rond 1916. Er openbaart zich hier een soort filatelistische Colditz en er
gaan al geruchten over filmrechten!
Reden genoeg om deel de volgende delen van het “Portugese Rode Kruis”
niet te missen!!
Wie beweert er dat filatelie niet adembenemend kan zijn?!!
Resumerend kunnen wij stellen dat de opdrukzegel nummer 2 een hele
zeldzame en gebruikt (bijna) onmogelijk is. De oplage is maximaal 30.000
stuks, hoewel het er ook tussen de 5.000 en 10.000 geweest kunnen zijn.
In 1923 werden er noch 1413 “nummer 2-zegels” als restant aan
verzamelaars ter verkoop aangeboden en zelfs in januari 1949 kon men 50
overgebleven “nummer 2-zegels” voor 30$00 kopen. De diagonale opdruk
levert nog twee variëteiten op : verschoven- en ook nog een kopstaande
opdruk op en de catalogi vermeldt zelfs hiervoor zijn “gebruikt” prijzen.
“Nummer 2” is aangebracht op zegel nummer 1, 5e emissie, van 46.400
stuks van mei 1916 en kent als emissiedatum augustus 1916 of begin
1917.
De vermoedelijke route van de “Comissão Portuguesa de Prisoneiros de
Guerra”-zegels aangebracht op poststukken is van particulieren naar Rode
Kruis delegatie, dan nummer 1 of nummer 2 of helemaal geen frankering of
gewone frankering, vervolgend via de Portugese Posterijen naar Genève,
via de Zwitserse Post, en dan via Genève en via Duitse Post naar de
gevangenenkampen. Deze route visa versa van Duitese particulieren via
het Rode Kruis naar de krijgsgevangenen op Terceira, Duitsers en
Oostenrijkers.
Of er van Duits-Oostenrijkse kant extra krijgsgevangene of Rode Kruis
zegels werden geplakt door particulieren valt te betwijfelen. Rond 19161917 zijn er in Oostenrijk en Duistland dergelijke zegels nooit verschenen.
Waarschijnlijk frankeerde men niet, overeenkomstig de Internationale
Postovereenkomst van Washington uit 1912.
Deze routegegevens berusten gedeeltelijk niet op feiten. Het zijn
“aangevulde” conclusies. Een soort van “zo ongeveermoet het zijn
gebeurd”. Ongetwijfeld zal er nog ergens diepere kennis liggen waarvoor
wij dan dankbaar zijn. Zo kunnen wij wellicht de achtergrond van dit
mysterieuze zegel verder ontsluiten.
Jan van Gerwen
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