Van het secretariaat
Op zaterdag 10 mei 2003 zal een bijeenkomst plaatsvinden in
zalencentrum “de Magneet”, Julianalaan 44 (3722 GR) te Bilthoven.
Telefoon zaal: 030 – 228 1390.
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.
AGENDA :
1.
2.
3.
4.

Opening;
Ingekomen stukken;
Bestuursmededelingen;
Rondvraag.

Tijdens deze bijeenkomst zal
De zaal in Bilthoven is te bereiken (zie kaartje):

- Per auto: Vanuit autosnelweg de A27 de afslag Bilthoven (afrit 32)
nemen. Via de N234 richting station Bilthoven. Zie verder kaartje.
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Vanuit de A28 de afslag “De Uithof” (afrit 2) nemen. Via de N412 richting
station Bilthoven (eerst door De Bilt rijden). Zie verder kaartje.
- Per openbaar vervoer:
Per trein naar station Bilthoven. Vanuit
Station Bilthoven naar zalencentrum “De Magneet” (Julianalaan 44) is
het ongeveer 5 minuten lopen.
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
Zaterdag

6 september 2003 te Utrecht
22 november 2003 te Utrecht (Spaanse dag!)

EVENEMENTEN AGENDA
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op grote nationale- en
internationale tentoonstellingen die een raakvlak hebben met de
SPAANSE en PORTUGESE filatelie, zowel in binnen- als buitenland.
Wellicht kunt u deze informatie gebruiken bij het plannen van uw
volgende (vakantie-)reis of voor een dagtripje. Als u bijdragen voor de
agenda heeft, dan kunt u deze insturen naar Hans Vinkenborg (
j.a.vinkenborg@freeler.nl). Meer Portugese informatie kunt u wellicht
vinden op internet, zoals op de sites:
http://www.pasta-aberta.pt/web/afal of op

http://www.caleida.pt/filatelia/
Uw tips en bijdragen zijn van harte welkom!

2003
KSP Bijeenkomsten
In 2003 zullen nog 3 bijeenkomsten worden gehouden; de data en
lokaties zijn alsvolgt: 10 mei in Bilthoven, 6 september in Utrecht en 22
november op een nog vast te stellen plaats, wellicht ook in Utrecht. Deze
laatste bijeenkomst staat in het teken van SPANJE. Geprobeerd zal
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worden om tijdens iedere bijeenkomst een veiling te organiseren en rond
juli zal een zomerveiling worden gehouden. Zie ook de informatie elders
in dit nummer van Iberia.
13 tot 25 mei 2003
In de plaats Noia in Galicië wordt de tentoonstelling gehouden:
'EXPOSICIÓN FILATÉLICA ENTEROS - 2003' waar onder andere de
collectie getoond wordt van Ángel Laiz Castro. De nadruk zal bij deze
tentoonstelling dus liggen op postwaardestukken.
30 mei tot 8 juni
Jaarlijks wordt in Madrid onder de arcades van de Plaza Mayor, een
handelarententoonstelling gehouden waar bijna iedere zichzelf
respecterende handelaar van Spanje aanwezig is. Deze 'FERIA
NACIONAL DEL SELLO' wordt al voor de 35e keer georganiseerd en
laat zich prima combineren met een bezoek aan de andere
bezienswaardigheden en musea van Madrid. Gratis toegang.
12 juli of tijdens kantooruren van 10 tot 24 juli 2003
In verband met de viering van het 150-jarig bestaan van de Portugese
postzegel heeft onze Duitse zustervereniging, ARGE-Portugal, een
tentoonstelling georganiseerd, die te Duesseldorf zal plaatvinden in één
van de zalen van de Kreissparkasse Duesseldorf aan de
Kasernenstrasse 69. De zaal is alleen door de weeks geopend en op
zaterdag 12 juli tussen 10.00 en 15.00 uur. Indien u naar deze
tentoonstelling wilt gaan, kunt u zich aanmelden bij de heer Henk Veen.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op :
www.briefmarkenfreunde-duesseldorf.de of

www.arge-portugal.de
(de laatste is tevens vermeld op onze website via Links - Portugal).
13 + 14 september 2003
Twee maal per jaar organiseert NIPA in Antwerpen in zaal 2 en 3 in het
BOUWCENTRUM een beurs 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. Als u de beurs gaat bezoeken, het Bouwcentrum ligt
aan de rondweg van Antwerpen (dichtbij en net voor de afslag naar
Brussel) aan de Jan van Rijswijcklaan 191. Toegangsprijs 3 euro.
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19 tot 28 september
Ook in Portugal wordt herdacht dat de eerste postzegel 150 jaar geleden
werd uitgegeven. In Lissabon wordt in het Centro Cultural de Belém voor
de 18e keer de groots opgezette Nationale tentoonstelling 'LUBRAPEX
2003' georganiseerd waarbij hieraan aandacht wordt besteed. Zoals
iedere keer wordt de filatelistische band tussen Brazilië en Portugal
belicht, maar dit jaar worden er zowel Portugese als Spaanse
handelaren verwacht en zijn in de tentoonstelling met 1200 tot 1400
kaders zo'n 150 kaders ingeruimd voor Spaanse filatelisten. Deze
tentoonstelling en beurs is dus voor ons allemaal van belang.
Indien leden van KSP/Iberia overwegen deze tentoonstelling te
bezoeken worden zij verzocht even kontakt op te nemen met Henk
Veen (tel.nr.: 079 – 361.1910). Hij nodigt u hierbij uit voor een diner
op zaterdagavond 27 september in het Cervejaria Alemã, Rua do
Alecrim 23 te Lissabon. Henk kennende zal een drankje zijn
inbegrepen. Dus dit is uw kans om een bezoek aan de stad
Lissabon te combineren met een prachtige tentoonstelling en een
vorstelijk diner met mede-leden van KSP. Komt allen !
Medio December 2003
Zoals ieder jaar in december zal in Madrid weer gehouden worden:
FERIA Y EXPOSICIÓN FILATÉLICA 'FILATELIA 2003'. De beurs is in
het Palacio de Exposiciones y Congresos, Paseo de la Castellana
tegenover het Santiago Bernabéu voetbalstadion. Het thema van de
tentoonstelling en de exacte datum zijn nog niet bekend.

2004
17 mei tot en met 2 juni 2004
In Barcelona wordt in 2004 de filatelistische Wereldtentoonstelling
'ESPAÑA 2004' gehouden onder auspiciën van de FIP en de Spaanse
Correos y Telégrafos. Alle 'wedstrijdklassen' mogen aan de
tentoonstelling meedoen. De tentoonstelling wordt gehouden in de 'Feria
de Barcelona'. Zodra meer gegevens bekend zijn zullen wij u deze in dit
blad laten weten. KSP zal te zijner tijd in Barcelona vertegenwoordigd
zijn en nadere berichten hierover volgen eveneens nog. Deze
tentoonstelling belooft de belangrijkste te worden in de komende jaren
en valt prima te combineren met een bezoek aan deze geweldige fraaie
en interessante hoofdstad van Catalonië. Noteer daarom nu vast deze
data in uw agenda's !!!
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History of the Spanish Civil War 1936 to 1939'. Hij schreef ook talloze
artikelen die in Spanje gepubliceerd werden en hij was de initiator van de
Britse werkgroep 'Spanish Civil War Study Group' en uitgever van de
periodieke publikaties 'Cruzada y Spain'. Ronald Shelley is om zijn
verdiensten in Spanje benoemd tot lid van Academia Hispánica de
Filatelia.
In oktober 2000 ontving Ronald Shelley van Edifil de zilveren plaquette
als eerbetoon aan het feit dat hij zijn leven gewijd had aan de Spaanse
filatelie en de promotie daarvan. Iedere december kwam Shelley naar de
jaarlijkse 'Filatelia' tentoonstelling in Madrid maar afgelopen december
was hij voor het eerst in jaren afwezig, gedwongen door zijn ziekte. Ook
voor velen van ons, die met hem in kontakt stonden of die zijn
verkooplijsten ontvingen, zal het gemis zwaar tellen. Moge hij rusten in
vrede.

Diverse berichten
De BKD-KSP Keuringsdienst faciliteiten
Via KSP kunt u tegen gereduceerde tarieven zegels van Spanje en
Portugal laten keuren in een uniek samenwerkingsverband tussen de
Bondskeuringsdienst (BKD) en KSP. In een vorige Iberia vond u de
toepasselijke voorwaarden en tarieven; de keuringskosten zijn NIET
afhankelijk van de cataloguswaarde en bijzonder laag. Door nu eindelijk
uw twijfelachtige zegels te laten keuren kunt u een eind maken aan de
knagende onzekerheid of ze echt zijn of niet. Of u kunt een hoop geld
besparen als u een twijfelachtige maar dure zegel koopt !
Keuringsaanvraagformulieren en nadere informatie kunt u verkrijgen bij
Frits van Beekum of Hans Vinkenborg.
Boeken en Catalogi bestellen via KSP
Zoals wij u in ons vorig nummer van Iberia berichtten, hopen wij u
binnenkort weer eenmalig de gelegenheid bieden om catalogi en boeken
met korting via KSP te bestellen. Naar verwachting zullen wij dan niet
alleen de Edifil catalogi van Spanje maar ook de Afinsa/Nucleo catalogi
van Portugal voor het eerst met korting kunnen aanbieden! Nagegaan
wordt nog welke andere literatuur momenteel bestelbaar is. Zodra
hierover duidelijkheid is ontvangt u ons rondschrijven. Wij houden u op
de hoogte.
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Bericht van de penningmeester: Contributie 2003
De meeste leden hebben inmiddels gebruik gemaakt van de hen
toegezonden acceptgirokaart en hun contributie 2003 betaald. Toch zijn
er nog een aantal leden waarvan de contributie nog niet is ontvangen en
zij krijgen bij deze uitgave van Iberia een herinnering toegezonden. Aan
deze leden wordt een dringend verzoek gedaan om de contibutie
omgaand over te boeken naar de rekening van KSP.

Selos Fiscais de Portugal e Colónias
Verzamelaars van fiscaalzegels van Portugal of koloniën opgelet: op de
vorige bijeenkomst in februari is een herdruk/ingebonden fotokopie van
dit boek van Paulo Rui Barata in de verkoop gekomen. De baten zijn
geheel voor KSP dus ook om die reden is het zeer de moeite waard om
deze zwart/wit uitgave op A-4 formaat te kopen. Het boek heeft ca. 100
bladzijden en is oorspronkelijk in 1980 uitgegeven in een gelimiteerde
oplage van 500 stuks. De vele afbeeldingen zijn zeer helder en zijn
onmisbaar voor een goed overzicht van dit interessante
verzamelgebied. Er zijn nog enkele exemplaren in voorraad en ook
tijdens de komende bijeenkomst is het boek verkrijgbaar voor Euro
12,50. Indien u het per post wenst te ontvangen dan dient u Euro 14 over
te maken naar giro 150.279 ten name van KSP te Velserbroek m.m.v.
'boek Selos Fiscais Portugal'. Wij danken Henk Veen voor zijn inzet en
medewerking bij de totstandkoming van deze uitgave.

VRAAGBAAK
In de rubriek 'Vraagbaak' kunt u vragen of problemen aan de redactie en
leden van Iberia voorleggen waarop u zelf 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 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 (Portugal) of Hans Vinkenborg (Spanje). Uw kennis
is nodig !! Nog te weinig leden maken gebruik van deze service; wij
kunnen ons niet voorstellen dat u niet ook soms met vragen zit en
daarom vragen wij uw aktieve participatie: zonder uw inzendingen en
reacties op de vragen van andere leden zal deze rubriek niet kunnen
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bloeien. Kijk uw verzameling nog eens na en stuur uw nog niet
geïdentificeerde zegels (of afdrukken) in; alles wordt geretourneerd. Uw
reactie wordt zeer op prijs gesteld !!
Op de nog openstaande vragen en zegels van de vorige keer is geen
verdere reaktie ontvangen dus deze zaken blijven vooralsnog
onbeantwoord. Ook op de afgebeelde Catalaanse donkerblauwe zegel
'Fira de Barcelona' , 3-18 juny 1933 ontvingen wij geen nader bericht.
Deze keer vraag ik u niet om een zegel te helpen identificeren maar of u
wel eens meerdere zegels gezien
hebt als de zegel die hierbij
afgebeeld is. Het gaat om een zegel
die in 1950 is uitgegeven ter
herdenking aan het feit dat toen de
Spaanse postzegels 100 jaar werden
gebruikt. Hij is donkergroen van kleur
en toont een afbeelding van koningin
Isabela II die nogal nors naar links
kijkt. Boven de zegel staat E.C.S.E.
hetgeen blijkt te staan voor
Exposicion
Conmemorativa
Centenario Sello Español hetgeen
zoveel wil zeggen als Tentoonstelling
ter Herdenking van een Eeuw
Spaanse Postzegels.
Onder de zegel staat nog de datum 12 tot 22 oktober 1950 en Madrid.
De zegel heeft geen waardeaanduiding en is wellicht ook in andere
kleuren dan donkergroen uitgegeven. Blijkens de voetregel is de zegel
gedrukt bij de FNMT, de Staatsdrukkerij.
Het zal u duidelijk zijn dat ik weer een reaktie van u willen hebben. Ook
als u andere zegels kent die een herdenkingskarakter hebben zoals
deze of die zijn uitgegeven om iets te vieren, dan vernemen ik dit graag
van u.
Tenslotte herhaal ik nog de oproep: laat het mij s.v.p. weten als u
literatuur heeft over soortgelijke algemene vignetten zodat ik daarvan
gebruik kan maken voor deze rubriek ! Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Hans Vinkenborg
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Toch rijk worden met postzegels ?
Als verzamelaar van materiaal m.b.t. de Spaanse burgeroorlog ga je de
grenzen verleggen en kom je in aanraking met internationale handelaren
en veilinghuizen. De prijzen die deze instanties hanteren roepen bij mij
enige vraagtekens op.
Ik heb vooral gekeken naar de prijzen van vignetten en politieke labels
die o.a door Llach (Spanje) en de inmiddels overleden Shelley
(Engeland) gehanteerd worden in hun maandelijkse prijslijsten.
Hieronder een korte vergelijking van prijzen van vignetten die de
catalogus Loc. (Catalogo de los sellos “locales”emitidos durante la
guerra civil Espanola) uit 1995 hanteert en de prijzen die
bovengenoemde handelaren hanteren. Overigens hanteren beide
handelaren de nummering van deze vignetten volgens catalogus Galvez
uit 1960.
Cat. Galvez nr.

prijs Loc.

prijs Llach

prijs Shelley

138/142
B510/12
182
40

6250 pts.
4100 Pts.
10 Pts.
500 Pts.

15 Euro
30 Euro
6 Euro
12 Euro

Pound 25
Pound 15
Pound 4
Pound 4

Tot zover enige prijsvergelijkingen van vignetten. Ook heb ik enige
prijzen van politiek republikeinse vignetten bekeken. Helaas heb ik van
Shelley geen huidige prijsindicatie dus zal ik alleen de huidige prijzen
van llach vermelden.
De nummering van de zegels gaat volgens de catalogus GomezGuillamon, die achter de zegels in zijn catalogus een aanduiding geeft
over zeldzaamheid.
C = algemeen voorkomend; S = schaars; R = zeldzaam en
RR = zeer zeldzaam.
Naast de nummering en aanduiding van Gomez heb ik de prijs gezet die
Llach in zijn recente catalogus vraagt.
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Gomez nr.
1534
1564
1599
1624
2295
2374

aanduiding

prijs Llach in Euro

c
r
s
c
c
s

6
42
11
18
6
9

Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Ik snap niets van de gehanteerde
prijzen. Sommige algemeen voorkomende vignetten zijn veel duurder
dan schaarse vignetten en andersom komt ook voor. Het enige dat ik nu
weet is dat ik hartstikke rijk ben met mijn uitgebreide verzameling van
vignetten als ik op Llach en Shelley afga en ik denk erover om mij te
vestigen in Monaco en hier te gaan rentenieren.
Bijna alle vignetten hebben bij Llach een prijs van minimaal 6 Euro en bij
Shelley op enkele uitzonderigen na minimaal 3 Pound.
Nico Beek

500e geboortedag Infante D. Henrique
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Onlangs kocht ik een aantal oude Portugese postwaardestukken. Daarbij
bleek een briefkaart te zijn (OM 14a) op 1 maart 1894 verzonden vanuit
Lissabon naar Utrecht en daar aangekomen op 5 maart.
Meestal is de tekst op zulke oude kaarten nauwelijks of niet te lezen en
dan bovendien nog in een vreemde taal, maar op deze kaart was dat niet
het geval. Kennelijk was de kaart gericht aan een Nederlandse
postzegel-verzamelaar, want de inhoud ging over de jubileum zegels
uitgegeven ter gelegenheid van de 500e geboortedag van de Infante D.
Henrique.
De inhoud luidt:
"De jubileum-zegels zullen van de 4e tot de 23e maart in omloop blijven.
Er worden zoo veel gedrukt dat er hoogstwaarschijnlijk wel op de laatste
dag nog te koop zullen zijn. ……. Ik koop slechts wat ik voor mijn
vrienden en de Vereeniging noodig heb, want aangezien ik misschien
binnen heel kort moet vertrekken convenieert (conveniëren = gelegen
komen) het mij niet er geld in te stoppen. ………. Deze zegels worden
slechts in series van 5-1000 rs of van 5-100 rs afgegeven. De kaarten @
10 rs kunnen altijd gebruikt worden en worden apart verkocht." (OM 20)

Leuk, als je zo'n verhaal 109 jaar later leest . Voor mij had de schrijver
best een aantal series mogen meenemen.
Henk Veen
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Rode Kruis, deel 5, nrs. 5 – 72 (slot)
Op 11, 12 en 13 november 1924 werden 31 waarden van de Camões
serie 299 – 329 verkocht op de verschillende postkantoren in Portugal. In
totaal werden liefst 7.500.000 zegels geproduceerd; 220.000 per zegel
behalve de 0$40 met 800.000, de 1$60 met 370.000 en de 0$25 met
320.000. Het ging dus hier om gewone postzegels.
De President van het Rode Kruis had aan de President van de Republiek
in juli 1923 het verzoek gericht om tot een dergelijke uitgifte over te gaan
om zodoende aan de nijpende geldnood enigszins tegemoet te komen.
Een hommenage aan Camões leek de geschikste methode om de
Portugees wat geld uit de zak te halen. Natuurlijk waren de Posterijen
falikant tegen, maar via de hoogste macht werd de emissie in een wet
verankert. Na ellenlange strubbelingen kwam het zover dat 3 dagen de
Posterijen de Camões-zegels zouden verkopen met de stipulatie
(beding) dat het Rode Kruis de zegels zou laten maken, de onkosten zou
dragen, 3 dagen gewone zegels ter derving aan de Posterijen zou
vergoeden en tenslotte de helft van de opbrengst aan de Posterijen zou
laten voor het werk en afhandeling.
Na 3 dagen verkoop bleef 70% onverkocht. De onkosten waren gedekt,
de Posterijen hadden een fraaie winst en voor het Rode Kruis bleef er en
schijntje over van 148.000 Escudos met een dikk 5 miljoen aan zegels,
die tot 1935 als een molensteen om de nek bleven hangen.
In tegenstelling met commentaren uit het buitenland en woedende
binnenlandse filatelistische reacties was er geen sprake van beperkte
oplages voor bepaalde waarden, waren de kosten betaald en was de
winst voor de Staat aanzienlijk, weliswaar waren de Camões-zegels een
duidelijke speculatieve aanslag op de filatelie, maar dat was in Europa
en daarbuiten geen uitzondering. Overeenkomstige uitgiften waren er
overal en nog wel met beperkte oplagen.
AARDBEVING FAIAL
Het tijdvak 1926 – 1936 werd voor de CVP (Cruz Vermelha Portuguesa)
gekenmerkt door de grootste en constante zorg om de enorme vrachtwagens volle - voorraad aan Camões-zegels te verkopen. Op
postkantoren ging dat niet meer en nu moest men ze zelf aan de man
brengen.
De eerste gelegenheid deed zich voor bij de aardbeving van Faial in
1926, een catastrofe die om geldelijke steun vroeg. Men wilde enkele
miljoenen Camões-zegels laten voorzien van een opdruk met haar
embleem en de woorden “Hulp aan Faial - 1926” met een extra
steunwaarde van 0$20. Het idee was 4 miljoen zegels te gebruiken met
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opdruk voor het Continent en Overzee. Iedereen was enthousiast en de
verschillende waarden waren al uitgezocht. De Posterijen waren tegen
de verregaande plannen, zodat alles misliep.
1927 (Núcleo-nrs. 5 - 10)
In 1927 besloot men de Camões-zegels om te verwerken tot Porto
Franco en deze in theorie te gebruiken voor de interne Post. In de
praktijk ging het om de verzamelaars! Via de wet en dus met
toestemming van de Posterijen werden 480.000 zegels gebruikt in de
waarden 0$40, 0$48, 0$64, 0$75, 4$50 en 10$00 om de opdruk te
krijgen : “Cruz Vermelha / Porto franco / 1927”.
De proefdrukken waren snel geregeld via de Casa da Moeda op
bladen/vellen van 50 stuks. Er volgden 80.000 series van 6 waarden,
waarvan er slechts 18.000 werden verkocht of eventueel voor interne
dienst
werd
toegepast
(onverkochte restant
was dus 62.000
series!) . Er was nog
wat afval bij de
opdruk van 1927:
misdrukken,
omgekeerde opdruk,
dubbele opdruk etc.,
die echter door de
Casa da Moeda aan
de CVP werden
afgeleverd; zo’n 500600 per zegel met
uitzondering van de
0$40 en de 0$64. De
CVP verkocht deze
afval grif als rariteit.
1928 (Núcleo-nrs.
11 - 16)
De 1928 emissie
besloeg de waarden
0$15, 0$16, 0$25,
0$40, 1$20 en 2$00
van de Camõeszegels
met
de
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opdruk : “Porto Franco / 1928”.
Men kreeg dus tostemming via een wet om jaarlijks 6 Camões-zegels
met privé-opdruk uit te geven en ditmaal werd de oplage verlaagd tot
25.000 series waarvan tot 1935 13.000 werden verkocht (rest 12.000
series).
De misdruk-afval bedroeg 200 per zegel, die meteen werden verkocht.
Hoewel het jaarcijfer de uitgiftedatum aangeeft werden alle series al aan
het einde van het jaar ervoor in omloop gebracht zodat in de catalogi de
uitgifte nog aleens uit één kan lopen Wij houden voor het gemak de
opdrukdatum aan.
1929 (Núcleo-nrs. 17 - 22)
In 1929 volgde de opdruk : “Porto Franco / een rode kruis / 1929” op de
waarden : 0$30, 0$40, 0$80, 1$50, 1$60 en 2$40. Van een totaal van
25.000 series werden ongeveer 15.000 series tot 1935 verkocht of intern
gebruikt (rest 10.000 series).
Hoewel het merendeel voor de filatelie was bestemd, werd er ook in
geringe mate intern van de zegels gebruik gemaakt, zodat een gebruikt
exemplaar in principe mogelijk is. De misdrukken bleven beperkt tot
enkele stuks.
1930 (Núcleo-nrs. 23 - 28)
In 1930 volgden de waarden : 0$40, 0$50, 0$96, 1$60, 3$00 en 20$00.
Volgens Marques wilde men eerst de 3$20 voor de opdrukken nemen,
maar men gaf de voorkeur aan de 0$50 omdat er maar 16.000 van de
3$20 in voorraad waren. Toch vermeldt Marques bij de latere verkoop
van 1936 dat er 116.000 stuks van de 3$20 uit stock verkocht zijn. Een
moeilijk te doorgronden raadsel zonder al te groot belang, maar tovh wat
stak er achter?
De collecties van 30.000 stuks zouden een aftrek tot 1935 vinden van
23.000 stuks (rest 7.000 series). De misdrukken waren aanzienlijk,
namelijk tussen de 1.000 en 2.000 per stuk.
1931 (Núcleo-nrs. 29 - 34)
De 1931 emissie bedroeg 20.000 collecties met de waarden : 0$25,
0$32, 0$40, 0$96, 1$00 en 3$20. Had men nu plotseling een nieuwe
voorraad 3$20 zegels ontdekt dat men 20.000 stuks kon voorzien van
een opdruk?
Marques geeft de cijfers zonder commentaar zodat wij mogen
concluderen dat het hem is ontgaan of dat hij het ook niet meer wist.
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De afval was beperkt tot enkele honderden en in totaal werden tot 1935
17.000 series van de 20.000 verkocht en/of intern gebruikt (rest 3.000
series).
1932 (Núcleo-nrs. 35 - 40)
De 1932 uitgifte bestond uit de zegels van Camões : 0$20, 0$40, 0$48,
0$64, 1$60 en 10$00 in 20.000 series. 120.000 Zegels dus met een
misdruk(afval) tussen de 800 en 1.900 zegels per stuk met uitzondering
van de 0$40; Deze heeft 50 zegels.
Tot 1935 werden er 10.000 series verkocht (rest 10.000 series).
De 1933, 1934 en 1935 emissies vormen wellicht het dieptepunt van
filatelistische uitbuiting, aangezien er van de “opdruk”zegels van 1927
(Núcleo-nrs. 5 -10) in 1931 nog 62.000 series overwaren, besloot men
deze 372.000 “opdruk”zegels nogmaals te overdrukken, zodat er opdrukop-opdruk privé-zegels ontstonden.
1933 (Núcleo-nrs. 41 - 46)
In 1933 volgden dus 15.000 series betreffende de opdruk op Rode Kruis
Núcleo-nrs. 5 - 10 serie, derhalve de waarden : 0$40, 0$48, 0$64, 0$75,
4$50 en de 10$00.
Er werden 12.100 series tot 1935 verkocht en uiteraard was er zelfs hier
een afval misdrukken van enkele honderen (rest 3000 series). De Rode
Kruis “1 - 5”-opdruk van Comões werd opgesierd met een extra rode
opdruk met “1933” en een “Rode Kruis”.
1934 (Núcleo-nrs. 47 - 52)
De 1934 emissie was dus identiek aan die van 1933 alleen verschillend
in de 1934 rode opdruk met kruis. Van de 15.000 series werden er
10.200 verkocht (rest 4.800 series). De misdrukken lipen van 150 tot 800
per zegel.
1935 (Núcleo-nrs. 53 - 58)
De 1935 serie verschilde alleen door de 1935-opdruk op de Rode Kruis
“1 - 5”-opdruk en besloeg 15.000 keer 6 zegels. Totale verkoop was
9.500 series. De misdrukken bereikten een recordhoogte van 950 tot
5.500 per zegel. In totaal 16.000 misdrukken op 90.000 zegels; met
andere woorden : bijna 20% van deze emissie had eigenlijk vernietigd
moeten worden.

16

1936 - 1 (Núcleo-nrs. 59 - 64)
In 1936 gaf het Rode Kruis twee verschillende series uit met als doel de
enorme voorraden enigszins te schonen.
De eerste emissie was de opdruk op de waarden : 0$25, 0$40, 0$50,
1$00, 2$00 en 20$00. “Cruz Vermelha Porto Franco / 1936” in 12.000
series waarvan er 8.000 werden verkocht (rest 4.000 series). De
misdrukken waren enkele tientallen zegels.
1936 - 2 (Núcleo-nrs. 67 - 72)
De tweede emissie kreeg een wat meer in het oog lopende opdruk om
nog meer filatelisten aan te trekken. De woorden “Cruz Vermelha
Poruguesa” stonden in een halve cirkel, het Genève kruis dik in het
midden met onderop “1936 / Porto Franco”. Dit alles op de zegels met de
waarden : 0$30, 0$32, 0$80, 1$20, 3$00 en 4$50 in 25.000 series,
waarvan 15.000 werden verkocht (rest 10.000 series). De misdrukken
waren gering met 200 per zegel.
Kort na het circuleren en voorbereidingen voor de verkoop besloot de
CVP door nijpende financiële moeilijkheden alle Camões-zegels met en
zonder opdruk in één partij in het buitenland aan de handel te verkopen;
alles in volledige vellen en veronder de nominale waarden, inclusief de
nog resterende misdrukken.
Totale uitverkoop Camões-zegels
Van de oorspronkelijke Camões-zegels waren er nog 2.000.000 in
voorraad waarbij echter waarden als de 0$48, de 0$64, de 0$75
alsmede de 10$00 geheel ontbraken! Er kan dus geen sprake zijn
geweest volledige series, te meer daar er van de 0$02 en 0$03 slechts
1.900 stuks in de koop zaten naast bijvoorbeeld meer dan 100.000 stuks
van de 0$25, 0$40, 0$96, 1$20, 1$50, 1$60, 2$00, 2$40 en merkwaardig
de 3$20!!
Van de overdrukte privé Rode Kruiszegels 5 - 72 werden alle niet
verkochten series ook bij de verkoop ingesloten, zo’n 600.000 stuks in
97.000 series.
Daarnaast verkocht men alle losse zegels, overgebleven van intern
gebruik, vanaf de allereerste nummer 1 emissies.
Voor eigen albums bewaarde men 100 collecties van Camões-zegels als
ook 350 collecties – 6 zegels – van alle opdruk- en overdrukzegels 1927
-1936. Van de twee 1936 emissies bewaarde men 2445 en 3650 series.
Zo raakten de Camões-zegels na 12 jaar nijvere pogingen tenslotte
uitverkocht met als enig resultaat een negatief imago van de Portugese
Posterijen en het Rode Kruis, zowel in binnen- als buitenland. Alle
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vermoeiende en niet aflatende pogingen van het Rode Kruis hebben bij
lange na niet het gewenste profijt voor het goede doel bereikt.
De Camões-uitgifte van 1924 was een ware plaag voor de filatelie met
een totaal van 97 verschillende zegels, die allemaal volstrekt onnodig en
compleet speculatief waren met als bekroond toppunt de overoverdrukken in 1933, 1934 en 1935 (RK Núcleo-nrs. 41 - 58).
Er valt nog te vermelden de nimmer aflatende interne strijd inzake de
wetsgeldigheid van deze zegels.
Er blijken buiten de 97 verschillende Camões-zegels en de bekende –
maar liefst - 35.000 misdrukken ook nog vervalsingen te bestaan van
enkele losse zegels (zie ook het artikel “De echte en valse opdrukken
van Cruz Vermelha” hierna). Van de oude vervalsingen zij bekend:
Uit emissie 1927 de 0$40 en de 0$48 waarbij “Porto Franco” slechts 13,8
mm met in plaats van 14 mm en uit de emissie 1935 tevens de 0$40 en
de 0$48 met de zelfde kenmerken.
Verder zijn alle waarden van de 1928 emissie vervalst; “Porto Franco”
meet 21 mm in plaats van 20,5 mm, alsmede de 1929 emissie waarin
“Porto Franco” 18 mm meet in plaats van 17,5 mm, als ook in 1930,
1931 en 1932.
Met recht kan de Camões-verzamelaar beklagen die opgescheept zit
met onnodige postzegels, met onnodige opdrukken, met overoverdrukken, met misdrukken, welke tienduizenden zegels omvat om
daar nog geconfronteerd te worden met talloze vervalsingen.
Tussen 1936 en 1939 werd de correspondenties van het Rode Kruis
gefrankeerd met de tweede emissie van 1936 of met de zegels 1935
Rode Kruis, Núcleo-nummers 65 en 66. Normaal was echter het
versturen van interne post zonder frankering.
In 1937 werden weer eens alle concessies voor privé portvrijdommen
ingetrokken maar ook nu weer ontsnapte het Rode Kruis aan de
maatregelen; de regering stond de CVP weer snel het recht toe post te
versturen met portvijdom echter zonder gebruik te maken van privézegels. Vanaf 1937 vallen alle Rode Kruis privé-uitgiften buiten de
postverantwoordelijkheid en dus ook buiten de filatelie. In 1948 werd het
Rode Kruis als onderdeel van het Ministerie van Oorlog en kon men
weer gebruik maken van een zegel voor intern postverkeer; de “Official”zegel.
Decreet “1959” in 1937 beëindigde alle privé concessies en Decreet
“29.708” van 19 juni 1939 beëindigde elk mogelijkheden tot terugkeer
naar officiële privé-zegels door de CVP op te nemen als onderdeel van
de Staat.
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Beide Decreten sloten dus het hoofdstuk van de privé-zegels definitief af;
niet alleen voor het Rode Kruis en tot geluk van de hele filatelie.
Jan van Gerwen

De echte en valse opdrukken van
Cruz Vermelha (deel 1)
Uit het bovenstaande artikel van Jan van Gerwen heeft men gelezen dat
“oude” vervalsingen bestaan van de “Rode Kruis opdruk-zegels”. Ik
noem uitdrukkelijk “oude” omdat ik verleden jaar “nieuwe” en nog niet
beschreven vervalsingen heb waargenomen.
Deze “nieuwe” vervalsingen waren bij mij niet bekend en ook bij navraag
bij diverse experts bleek dat ze niet bekend waren. Ik mag dus
concluderen dat zij onlangs zijn gemaakt en je ziet ze ook de afgelopen
jaar meer worden aangeboden o.a. via internet.
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1927
De opdruk van 1927 is vrij slecht vervalst. Op het eerste gezicht lijkt er
niets aan de hand maar de opdruk is toch vrij slordig vervaardigd.
(echt)
Bij de “echte” is de
opdruk
netjes
verzorgd en heb-ben
de
navolgen
de
afmetingen :
Cruz Vermelha = 17
mm;
Porto franco =
14 mm;
1927 = 5 mm.
De valse zegels zijn
bij nader onderzoek
zeer
slecht
uitgevoerd
en
hebben
de
navolgende
afmetingen
:
(vals)
Cruz Vermelha = 17 mm; Porto franco = 14,5 mm; 1927 = 4,6 mm.
Vooral de “Porto franco” en “1927” zijn bij de valse zegels zeer slecht
Uitgevoerd. De cijfers in “1927” hebben niet de mooie afwerking (zie de
twee afbeeldingen). Vooral de “2” (zonder “druppel” en haal aan voet) en
de “7” (zonder haal aan bovenkant) zijn totaal anders dan bij de echte
zegels.
(wordt vervolgd)
Frits van Beekum

Wederom (ongewenste) vervalsingen c.q.
plaatjes van ATD Invest
In komende IBERIA, nummer 64, zal ik een artikel publiceren inzake de
ongewenste vervalsingen, of eigenlijk plaatjes op gegomd papier, die op
het ogenblik als referentiemateriaal via het internet worden aangeboden,
o.a. door ATD Invest. Over deze firma zijn al enkele artikelen
vervaardigd inzake vervalsingen van Spanje.
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Op het ogenblik
zijn de navolgende
vier
valse
zegels c.q. plaatjes bekend :
1 - De 200 Reis
oranje Kroonzegel
uit
1876
van
Moçambique
in
een
onmogelijk
vel van 63 stuks
in plaats van 28
stuks (Nú.nr. 8);
2 - De 130 Reis
op 200 Reis Mouchon (Neto) met locale “Republica”-opdruk uit 1915 van
Moçambique, tevens in een onmogelijk vel van 54 stuks in plaats van 28
stuks (Nú.nr. 176);
3 - De 50 Reis met “Provisorio”-opdruk en “Lisboa”-“Republica” uit 1915
van Moçambique (Nú.nr. 187). Ook hier weer in een vel van 54 stuks in
plaats van 28 stuks en
4 - De 2 ½ Ceres zegel (zie afbeelding) met “20 C. Porteado”-opdruk uit
1924 van Moçambique (Nú.nr. 45).
(wordt vervolgd)

Dave Davies
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