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Op 1 april 2004 is onverwachts ons bijzonder lid,
Armando Mário Oliveira Vieira, op 69-jarige leeftijd overleden.
Armando was een bijzonder vriendelijke man met een enorme kennis
van de Portugese filatelie. Hij heeft zijn kennis altijd op papier gezet en
is auteur van tientallen boeken met als belangrijkste werk :
“Selos Clássicos de Relevo de Portugal” uit 1983.
Voor een antwoord op een vraag kon je altijd bij hem terecht en ik
correspondeerde al een kleine 15 jaar met hem. Drie jaar geleden ben ik
nog bij hem thuis in Porto geweest. Een ontmoeting die ik niet snel zal
vergeten.
Onlangs heeft hij nog zijn medewerking verleend aan ons (KSP)boekje
“De reliëfzegels van Portugal”. Op 26 maart heeft hij mij nog geschreven
waarin hij tevens onze vereniging heeft bedankt voor het exemplaar dat
hij van onze vereniging heeft gekregen.

Moge hij rusten in vrede
Ik zal je missen.
Frits van Beekum
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Van het secretariaat
Op zaterdag 15 mei 2004 zal de jaarlijkse ledenvergadering
plaatsvinden in het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht.
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.
5.

Opening;
Ingekomen stukken;
Bestuursmededelingen, o.a. :
Verkiezing volgens rooster van bestuurslid
Henk Veen, secretaris.
De functie van de tweede P.R.-man, vervuld door Koos Fase, is
komen te vervallen. In overleg met Koos Fase blijft hij het
aanspreekpunt van onze vereniging voor filatelistische benodigdheden, o.a. albums, nieuwe EN tweedehands handboeken. Tevens
blijft hij de feestelijkheden rond de speciale KSP-dag in november
verzorgen;
Rondvraag;
Sluiting.

Wilt u zich verkiesbaar stellen voor de functie van secretaris, stuurt u dan
een berichtje aan het secretariaat.
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
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 bijeenkomsten
De volgende bijeenkomsten worden gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag

11 september 2004 te Utrecht
20 november 2004 te Utrecht (Portugese 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, zijn email is : 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.anjef.com of op
http://www.caleida.pt/filatelia/
Uw tips en bijdragen zijn van harte welkom!
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2004
22 tot en met 30 mei 2004
In Valencia wordt in 2004 de filatelistische Wereldtentoonstelling
'ESPAÑA 2004' gehouden onder auspiciën van de FIP, de Spaanse
Correos en Fesofi (handelaren). De tentoonstelling en beurs wordt
gehouden in het spectaculair mooie 'Cuidad de las Artes y de las
Ciencias' dat langs de rivier Rio Turia is gelegen en wat bestaat uit
meerdere met water omringde paviljoens waar o.a. het natuurkundig
museum en het hemisferisch en oceanografisch instituut is
ondergebracht in architectonisch futuristische bouwwerken. Alle
wedstrijdklassen zullen aan de tentoonstelling meedoen op een
oppervlakte van 50.000 m² en met 3.600 kaders. Er zijn ruim 200
officiële en handelarenstands. Deze tentoonstelling is de belangrijkste en
de grootste die Spanje in de komende jaren zal organiseren. Noteer
daarom deze data in uw agenda's ! Enkele leden van KSP zullen op
deze tentoonstelling aanwezig zijn. Mocht u ook willen gaan, meldt u zich
dan aan bij Hans Vinkenborg of Frits van Beekum.
begin juni 2004
Jaarlijks altijd rond eind mei/eerste week van juni wordt in Madrid onder
de bogen van de Plaza Mayor een handelarenbijeenkomst gehouden
waarop o.a. 30 a 40 nationale en lokale handelaren aanwezig zijn, w.o.
Afinsa. Het wordt georganiseerd door Anfil en heeft de naam 'XXXVI
FERIA NACIONAL DEL SELLO' en omdat deze beurs wordt gehouden
in aansluiting op de Wereldtentoonstelling in Valencia is hij daarmee
goed te combineren op de terugreis naar Nederland als u via Madrid
reist. Zeker een aanrader.
25/26 september 2004
Wat in Nederland de Filateliebeurs heet, heet in België de Nationale en
Internationale Postzegel- en Muntenbeurs 'FILA 2004' en wordt 2x per
jaar georganiseerd door NIPA in het Bouwcentrum, Jan van
Rijswijcklaan 191 te Antwerpen. Er zijn twee grote hallen vol met
standhouders uit vele landen en het is de grootste beurs van België.
Goed te combineren met een dagje Antwerpen ! Informatie:
www.nipa.be
Medio december 2004
Ieder jaar in december wordt weer de jaarlijkse grote postzegelbeurs in
Madrid gehouden, de 'FERIA Y EXPOSICION FILATELICA FILATELIA
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KSP-website met de engelse vlag en de (nieuwe) verwijzing naar Forum
en is zeer de moeite van een bezoekje waard. Als u aanbevelingen heeft
voor verbeteringen, aanvullingen etc. laat ons die dan s.v.p. weten zodat
wij deze kunnen meenemen. Gaat u eens kijken ?
De KSP website is uitgebreid met een Forum
Onlangs is een zogenaamde “Forum” toegevoegd aan de KSP-website
(zie afbeelding) zodat leden van KSP, maar ook niet-leden, vragen en
antwoorden kunnen stellen/geven op filatelistische zaken inzake Spanje
en/of Portugal. De vragen en antwoorden blijven in het Forum staan en u
bent niet verplicht uw e.mail adres te vermelden (uw naam mag ook een
“nickname” zijn). Daardoor kunnen - indien gewenst - de vragen en/of
antwoorden anoniem worden gesteld/gegeven. Zeker de moeite waard!
Filatelistische literatuur.
Een van de grootste winkels in filatelistische literatuur en toebehoren is
Vera Trinder in London die nu ook op internet te vinden is. Hun website
is : www.vtrinder.co.uk en u kunt on-line bestellen als u dat wilt. Als u
klikt op 'Collectors Book Department' en daarna op 'other books' vindt u
o.a. Spaanse en Portugese literatuur, w.o. bijvoorbeeld het boek
'Portuguese Shipping Lines - with Cancellations & Paquebot Markings
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van Cockrill voor maar 6 pound. En nog veel meer. Zeer de moeite
waard, ook om eens langs te gaan!
Is de filatelistische dienst van de Spaanse Correos verhuisd?
In het maandblad Filatelie stond onlangs vermeld dat de filatelistische
dienst van de Spaanse Correos is verhuisd van de Plaza de las Cibelas
naar Via Dublin 7 te 28042 Madrid. Een check op hun bekende website
www.correos.es leverde niets op, daar staat alleen nog het oude adres.
Wellicht kunt u hen desgewenst meer informatie vragen per e.mail op
atcliente.filatelia@correos.es of per brief.
De eigen publicaties van KSP
Zoals gebruikelijk kunt u tijdens iedere bijeenkomst bij Hans Vinkenborg,
voorzover ze nog in voorraad zijn, de eigen publicaties van KSP kopen.
Op de achterflap staat een overzicht van de beschikbare uitgaven.
Daaronder is begrepen onze 'ster' uitgave 'Echtheidskenmerken van de
Postzegels van Spanje 1850-1900'. Maar ook boekjes met de beste
(Spaanse of Portugese) artikelen uit IBERIA uit de eerste 10 jaar van
ons bestaan en diverse vergelijkingslijsten van Catalogusnummers (van
Spanje, Spaanse koloniën en ook van Portugal) en boeken over
fiscaalzegels en perfins van Portugal. Recent is daaraan toegevoegd de
Portugese 'ster'-uitgave “De Reliëfzegels van Portugal” (zie het
artikel in dit blad), een werkelijk prachtige uitgave van de oudste zegels
van Portugal. Alle boeken zijn ook per post leverbaar, dus als u niet op
de bijeenkomst kunt komen kunt u kontact opnemen met Hans.
Betaling van de contributie 2004.
De penningmeester heeft aan de laatste 8 leden die hun contributie per
medio april jl. nog niet betaald hadden een briefje gestuurd als herinnering. Mocht u nog niet hebben betaald dan verzoeken wij u dit alsnog te
doen ter voorkoming van verhoging wegens administratiekosten. Uw
medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD).
In IBERIA nr. 66 van februari jl. vond u een overzicht van de
voorwaarden en de kosten die van toepassing zijn op keuringen van
zegels etc via de BKD. Graag verwijzen wij u naar dit nummer voor meer
informatie over dit speciale arrangement tussen KSP en de BKD.
Aanvraagformulieren
zijn
te
downloaden
van
de
website
www.nbfv.nl/bkd.htm waarop tevens meer informatie vermeld staat.
Ook bij Frits van Beekum of Hans Vinkenborg zijn aanvraagformulieren
verkrijgbaar. Aanbevolen !
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Bestelde catalogi Spanje en Portugal.
Ondanks de redelijke vertraging rond het afgelopen jaareinde hebben we
een succesvolle uitlevering van de bestelde catalogi van Spanje en
Portugal kunnen meemaken. Voor het eerst was het dit keer mogelijk om
ook de Portugese Núcleo/Afinsa catalogi met korting te bestellen en dit
bleek een groot succes want veel leden hebben hiervan gebruik gemaakt
en daarmee tevens een deel van hun contributie terugverdiend. Want
van de korting die we in Spanje krijgen is de helft voor de leden en de
helft voor KSP. Zodoende heeft ook KSP weer een bijdrage van 130
euro kunnen ontvangen. Alle leden die door hun bestelling hebben
bijgedragen aan dit succes worden langs deze weg hartelijk bedankt
voor hun medewerking.
Zomerveiling 2004.
Ook dit jaar zal weer de traditionele KSP zomerveiling worden georganiseerd. De zomerveiling verloopt zoals altijd geheel schriftelijk en u zult
naar verwachting medio juni de veilinglijst in uw brievenbus kunnen vinden. Doordat de looptijd lang is (ca. 1 1/2 maand) kunt u op uw gemak
een keuze maken uit de aangeboden stukken, desnoods vanaf uw
vakantieadres. De zomerveiling wordt zoals ieder jaar gecoördineerd
door Hans Vinkenborg die ook de toewijzingen en de afhandeling van
betalingen zal doen. Wij hopen dat ook deze zomerveiling weer een
groot succes zal worden.
IBERIA komt met een kleurenpagina.
Het vorige nummer van IBERIA verscheen met een kleurenpagina en uit
de vele positieve reacties op de vorige bijeenkomst was op te maken dat
iedereen dit een goede verbetering vond. Op de bestuursvergadering die
onlangs werd gehouden is gesproken over de hoge kosten hiervan en
werd besloten om in ieder geval 1x per jaar een kleurenpagina bij te
voegen. Dit zal waarschijnlijk steeds bij het laatste nummer van het jaar
zijn. Met deze kleurenpagina is het dus nu ook mogelijk om bepaalde
artikelen, waarbij de kleur van de afbeelding een belangrijke rol speelt,
op te nemen.
Periodieke Benefietveiling t.b.v. KSP.
Dit onderwerp komt regelmatig aan de orde op bijeenkomsten, vooral
wanneer gesproken wordt over de financiering van grote uitgaven. Enige
jaren geleden heeft KSP een benefietveiling gehouden waarbij de
opbrengst van de door leden ter beschikking gestelde kavels aan KSP
ten goede kwam ter financiering van de uitgave van ons boekje Echtheidskenmerken. Ook nu, bij de uitgave van het boek De Reliëfzegels
kwam dit onderwerp weer naar voren en op de laatste bestuursvergade11

ring is besloten dat wij om dit in goede banen te leiden voortaan 1x per
vijf jaar zo'n benefietveiling zullen houden, samenvallend met onze
lustrums. U hoort nog wanneer wij het volgende lustrum met een
benefietveiling zullen opluisteren, maar u kunt al wel nu vast kavels die u
wilt afstaan afgeven aan Frits van Beekum die e.e.a. zal coördineren. Dit
mogen zegels zijn, maar ook boeken, oude catalogi die nog goed zijn,
brieven of wat dan ook van ons verzamelgebied in de ruimste zin des
woords. Uw gulle gaven worden zeer op prijs gesteld !!!

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 actieve participatie: zonder uw inzendingen en
reacties op de vragen van andere leden zal deze rubriek niet kunnen
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 !!
Na mijn dringende oproep in de vorige Vraagbaak om alstublieft te
participeren kreeg ik diverse reacties die mij voldoende motiveren om
door te gaan met deze rubriek. Allereerst kwam er een zeer uitgebreide
reactie van Rinus Hagenaars op de 2 TNT zegels die vorige keer werden
afgebeeld. Zijn reactie heeft geleid tot een kort artikel over Particuliere
Postbezorging vanuit Spanje dat u elders in deze IBERIA aantreft. Dit
fantastische verhaal sluit naadloos aan bij de zegels die we toonden en
toont bovendien nog een aantal zegels die door andere particuliere
postvervoerders in Spanje werden gebruikt. Hartelijk dank voor deze
fantastische bijdrage !! Als er meer mensen zijn die in Spanje of in
Portugal
gebruik
hebben
gemaakt
van
een
particuliere
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postbezorgingsdienst of die daar een anekdote over weten te vertellen
nodig ik u uit dat naar mij toe te sturen.
De andere zegel die ik vorige keer afbeelde, had een religieuze
achtergrond en toonde een monnik met de naam Bto. Berrio-Ochoa met
de jaartallen 1827-1861 en de tekst Pro-Canonizacion. De zegel was
donkerblauw met een tanding 8 1/2. Wij ontvingen hierop een zeer
uitgebreide reactie van Frans Boshouwers die zeer veel informatie vond
op internet. Hij schrijft o.a. dit:
"De zegel met de ‘religieuze achtergrond’ geeft een afbeelding van de
Heilige (Santo) Valentin Berrío-Ochoa. Dit was een Bask, geboren in
1827 in het stadje Elorrio in de provincie Vizcaya (Guipuzcoa). Hij
trad in bij de orde van de paters dominicanen, werd als missionaris
uitgestuurd naar de Filipijnen en vervolgens naar Vietnam, waar hij
het tot hulpbisschop bracht. Hij werd verraden door een afvallige en
vermoord/terechtgesteld met nog twee anderen in 1861. De drie
werden zalig verklaard door paus Pius X in 1906. Later, op 19 juni
1988 werd Valentino Berrío-Ochoa heilig verklaard door paus
Johannes Paulus II. Zo te zien dateert de zegel uit de jaren vijftig van
de vorige eeuw. De tekst ‘Pro-Canonización’ betekent ‘voor de
heiligverklaring’ en de afkorting ‘Bto.’ vóór de naam Berrío staat voor
‘bendito’ (de zalige), dus nog niet ‘Sto.’(santo, de heilige). Deze
elementen wettigen de conlusie dat het hier moet gaan om een
particulier propaganda zegel uitgebracht om voldoende aandacht en
steun te verkrijgen voor de heiligverklaring. De canonieke procedure
om tot een heiligverklaring te komen is namelijk die van een juridisch
proces. De eisers moeten zoveel mogelijk materiaal verzamelen om
de ‘heiligheid’ van de persoon te onderbouwen (waaronder tenminste
éen wonder), terwijl de verweerder (de advocaat van de duivel)
zoveel mogelijk belastend materiaal moet zien te verzamelen
teneinde de heiligverklaring te verhinderen. Propagandacampagnes
zijn in zo’n geval niet ongewoon en deze zegel past nauwkeurig in
een campagne pro. De initiatiefnemers voor de zegel moeten vrijwel
zeker in dit kamp gezocht worden en het zou mij niet verbazen als dit
de Spaanse provincie van de Orde der Domincanen geweest is,
waarschijnlijk in Baskenland. Misschien ga ik op een van mijn
aanstaande Spaanse reizen wel eens verder op onderzoek uit."
Als dat er nog van komt hoor ik het graag. Het bleek uit de
meegestuurde informatie dat de zegel in meerdere kleuren voorkomt
want op internet werd zelfs een groot veldeel van deze zegel in
roodbruin te koop aangeboden. Het hele verhaal heeft mij er in ieder
geval op gewezen dat de gevraagde informatie wellicht soms gewoon op
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Internet te vinden is, zoals in dit geval bleek. Bedankt voor dit speurwerk
Frans.
Een derde reaktie kwam van Edzer van den Berg die een werkelijk
prachtige zegel bezit die hierbij is afgebeeld. De zegel is oranjerood van
kleur en heeft een tanding 11 1/2. Hij
is gestempeld met een vage
nietszeggende stempel en heeft
desalniettemin een gomlaag op de
achterzijde. Blijkbaar is de zegel dus
toch niet postaal gebruikt (tenzij hij is
nagegomd, maar dat bleek nergens
uit).
De tekst op de zegel (Peregrinacion a
Santiago) betekent Bedevaart naar
Santiago,
waarmee
ongetwijfeld
Santiago de Compostella in Galicië
bedoeld wordt. Linksboven staan nog
de letters J.A.C. en rechtsboven het
jaartal 1948. Wie is de man die ons
voorgaat in deze bedevaartstocht? En waarom is deze zegel
uitgegeven?
Als u het weet zie ik uw reactie graag weer met veel belangstelling
tegemoet !

Boek “De reliëfzegels van Portugal”
In het maart-nummer van Filatelie werd ons nieuw boekwerkje “De
reliëfzegels van Portugal” (een KSP ster-uitgave) onder de rubriek
“Boekenplank” beschreven. Een “must” voor iedere verzamelaar die zich
heeft specialiceerd in de reliëfzegels van Portugal.
Frits van Beekum heeft meegedeeld dat hij de nodige “nazorg” zal
leveren aan een koper van het boekwerkje, die meer informatie en/of
begeleiding nodig heeft.
De ledenprijs van € 12,50 is zeer schappelijk te noemen, aangezien het
boekje is voorzien van een luxe harde kaft. Alle platen komen aan bod
en waar nodig, zijn er extra illustraties opgenomen om het één en ander
- nog sterker - te verduidelijken.
In maart 2004 heeft onze voorzitter, Frits van Beekum, een gratis kleuren
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Marijke van der Meer krijgt van Frits van Beekum de KSP ster-uitgave
“De reliëfzegels van Portugal” overhandigd.
Foto : Henk Veen
exemplaar aan de bibliothecaresse van de Bondsbibliotheek, Marijke van
der Meer overhandigd. Een - inmiddels KSP - traditie die elke
(gespecialiseerde) vereniging dient te volgen.
Meer informatie over “De reliëfzegels van Portugal” bij Hans Vinkenborg
of Frits van Beekum.

Leuke en minder leuke ervaringen op de
FilatelieBeurs, januari 2004 te Loosdrecht
Bij diverse handelarenstands heb ik gezocht naar materiaal m.b.t. de
Spaanse burgeroorlog ( 1936-1939 ). Vaak kreeg ik te horen dat men mij
moest teleurstellen omdat aan dit materiaal niet te komen is en zo ja dan
moest men diep in de beurs tasten. Toch na het doorspitten van de vele
bakken met de aanduiding Spanje ben ik materiaal tegengekomen
waarop mijn bloeddruk soms heftig reageerde.
Bij een Duitse handelaar kwam ik in zijn Spanje bak een blok tegen,
waarvan ik er een drietal bezit en die bij mijn weten in geen enkele
catalogus voorkomt.
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Hieronder ziet u een afbeelding van dit blok.

de prijs die de handelaar vroeg was euro 75. Hij beweerde bij hoog en
laag dat dit een zeer zeldzaam blok is en na enige aandrang mijnerzijds
verklaarde hij dat dit blok in de catalogus Galvez 1960 staat. Lezers laat
u niet bedotten. Dit blok staat niet in Galvez en ook niet in de mij
bekende catalogi van de Spaanse burgeroorlog. Ook in div.
veilingcatalogi van Spaanse veilinghuizen ben ik dit blok niet
tegengekomen.
Een bekende Nederlandse handelaar had naast mooi materiaal ook
zegels in de verkoop die
volgens hem echt waren
maar
voor
100%
fantasiezegels zijn.
Het gaat om zegel ed.
1044 ; 5 ct. bruin , tanding
13,5
met
diverse
overdrukken veelal met het
jaartal 1937.
Hiernaast ziet u enige
afbeeldingen
van
de
betreffende zegels.
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Aangezien dit zegel ( zonder opdruk ) pas vanaf 1949 in omloop is
gebracht kunnen deze zegels met opdruk nooit in 1937 zijn verschenen.
Dit argument kon hem echter niet overtuigen. De prijs die hij per zegel
vroeg was 2 euro.Ik heb zo'n 50 verschillende van deze opdrukzegels en
u zult deze fantasiezegels regelmatig tegenkomen.
Naast bovengenoemde minder leuke ervaringen heb ik toch ook nog een
paar leuke aankopen kunnen doen maar dan wel in de meer rommelige
bakken met brieven die allemaal voor 10 euro te koop werden
aangeboden.
Uit deze bak haalde ik een brief met o.a. Canarias zegels ( nr. 11,12 en
13 ) Zie afbeelding en dat voor 10 euro. De cataloguswaarde voor deze
zegels op brief is bijna 100 euro.

Met gemengde gevoelens heb ik Loosdrecht verlaten, maar volgend jaar
zal ik zeker weer van de partij zijn.
Nico Beek

SELOS FISCAIS
(Paulo Rui Barata)
Leuk iets meer informatie te kunnen vinden over onduidelijke zegeltjes
die zo nu en dan opduiken tussen wel in de catalogus terug te vinden
zegels. Dat kunnen vignetas (Vignet = versierend prentje,zegt WoltersKoenen), dus Plakplaatjes zijn. Bijvoorbeeld de Rode Kruis zegels die
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verschenen na het intrekken der
portvrijdom (1938, die dan ook geen
waardeopdruk meer hebben) vallen
onder het begrip vignetas, zoals
eigenlijk ook de Privativos van de
Atiradores waar Jan van Gerwen in
IBERIA nummer 65 al neigt naar de
Vignetten classificatie) en plakplaatjes
waar
Hans
Vinkenborg
veel
vertaalplezier aan beleeft, de Bid voor
ons Heilige Maria plaatjes, de Lutuosa
dos Empregados dos CTT en plak
maar verder.
Maar iets anders zijn de Selos Fiscais
waarover we bij
de KSP "Selos
Fiscais de Portugal e Colonias" van
P.R. Barata kunnen krijgen. Weliswaar
neemt de schrijver daarvan Assistencia zegels, en de Multa zegels
(Padroes !) en zelfs de 1923 Festas da Cidade de Lisboa zegels op
onder dit hoofd, de overgrote meerderheid zijn toch wel wat we vandaag
accijnszegels (Aduana, Alfandega = douane) of banderollen zouden
noemen. Het Portugese equivalent van Leidse Lakenloodjes of het
banderolletje op Uw pakje sigaretten (hetgeen in deze tijd weer zeer
actueel is) !
Het idee de staatskas te spekken door op alles en nog wat belasting te
heffen (als voorloper van BTW) heeft het Portugese Gouvernement altijd
zeer bekoord. Naast Consulair gebruik, Papel Sellado waarin al zegels
zijn voorgedrukt en waarop zonder uitzondering alle correspondentie met
Authoriteiten moe(s)t plaatsvinden, noem ik nog willekeurig wat: Tabaco,
Bagagem, Cartas de Jogar (Speelkaarten), Fosforos (Lucifers),
Perfumerias, Farma-ceuticas, Universidades, Refrigirantes, Imposto
Indigena (Native c.q. Poll Tax) etc.
In "The Revenue Issues of the Co.de Moçambique" van John
K.Cross (jkcross@sierratel.com) vinden we nog de "Imposto de
Palhota", overeenkomstig de Engelse Koloniale "Hut-tax" of de
Nederlandse "O.G.B.". Hier hebben we voor de Indigenas althans de
aantoonbaar eerste Selo Fiscal omdat het begin lag in een samenleving
die het begrip "geld" nog niet kende. In ieder geval niet het begrip geld
zoals we dat vandaag kennen. Reeds lang voordat de Portugezen voet
aan wal zetten waren er de Arabieren die met hun Dhows handel dreven
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langs de kust van Oman tot ongeveer waar het hedendaagse Maputo
(Lourenzo Marques) ligt.
De minder avontuurlijk aangelegde Dhow-kapitein zeilde voor de N.O.
moesonwind uit naar het zuiden, handelde en keerde per kerende Z.W.
moeson weer naar huis en kwam dus binnen een jaar weerom. De meer
fanatiek aangelegde bleef zo zuidelijk mogelijk in een vriendelijk met
palmen omzoomd haventje (Dar Es Salaam, Plaats van het Geluk of
Vreedzame Haven) wachten tot de volgende moeson hem nog
zuidelijker blies, tot Quelimane wel, waar hij met wat geluk zijn handen
op ijzer kon leggen, misschien zelfs wel op goud, afkomstig uit
Monomotapa in het achterland.
In Monomotapa (later de Rhodesias) werd ijzererts gewonnen,
gesmolten en in de vorm van grote X-vormige baren (als geld)
verhandeld. Groot, 10-tallen kilos ieder! Per Dhow naar Oman en dan of
per kameel of door de Rode Zee naar Damascus en vandaar af bent U
met dit product bekend: de grondstof voor de Damascener Klingen,
superieur staal van in Europa ongekende kwaliteit, waar de
Kruisvaarders zo'n respect voor hadden dat ze het patent negeerden en
industriële diefstal pleegden door volgens hetzelfde procédé Toledo
Klingen te gaan produceren.
Maar omdat deze X-vormige munten wat moeilijk handelbaar waren, niet
in de achterzak van iedere inboorling rinkelden, meer op niveau van
Chiefs en Stamhoofden (c.q.Paramount Chiefs), laten we deze vorm van
de geld-economie maar even buiten beschouwing.
Toen Portugal de Mozambikaanse kust aanvoer vond ze een op
subsistence niveau levende lokale bevolking met een welvarende
voornamelijk Arabische top elite (Slavenhandel, goud en ijzer uit
Monomotapa nu Zimbabwe, ivoor). Vergeleken bij deze elite waren de
Portugezen arm en wel zeer hongerig maar beter bewapend en dus
gemotiveerd. Moet te vergelijken geweest zijn met "Vasco, op Audiëntie
bij de Samori", arme sloebers die audiëntie aanvragen bij de puisantrijke
Maharadja (Nu. Porteado 1/6 o.a.). Onder de vlag van het geloof ofwel
de-katholieke-kerk-heiligt-de-middellen (de kruistochten lagen nog niet
zo ver in het verleden) werd deze in hun ogen onterechte distribution of
wealth even vlot met wapens recht gezet.
Vasco da Gamas vernietiging van een schip met meer dan 200
ongewapende Muslims op weg naar Mekka moet een 11 September
indruk bij de gelovigen hebben achtergelaten.
Maar afgezien van de bestaande ruil- en roofbronnen (Ivoor, goud,
slaven) bestond het grootste potentieel van Mocambique uit
inboorlingen, indigenas, die zouden kunnen werken, vooropgesteld dat
ze al wilden werken. Om ze met de haren vanuit hun subsitence / ruileconomie de geld-economie binnen te slepen voerde het Gezag netals
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later de Nederlanders en Engelsen (onder andere benamingen) de
"Imposto de Palhota" in. Palha = stro, Palhota = gras of strohut.
Een slechter onderkomen bestaat niet:, in de regentijd lek als een
mandje, geen plaats die droog blijft, een “bonanza” voor alle langs
vliegende insecten zoals bijvoorbeeld de termieten die prompt aan de
zachte delen gaan knagen. Dan een zinderende droge tijd die door de
termieten gebruikt wordt om de hardere delen zoals de takken waaruit
het frame bestaat onder tanden te nemen. Het enige dat in zo'n hut
langer dan een seizoen kon overleven was bijvoorbeeld metaal en glas
of porcelijn (scherven Ming-porcelijn en Chinese munten werden later
gevonden die een handelsverbinding met China van lang voor de komst
der Portugezen aantoonden.) In den beginne zal het reçu voor de Imp.
de Palhota dan ook wel een metalen plaatje (hondenpenning?
fietsplaatje?) of gemerkt stukje leer geweest zijn. Maar begin 19e eeuw
bracht makkelijk en goedkoop te produceren drukwerk, dus zegels en al
vlot bedacht iemand bedrukte kaartjes waarop de Indigena jaarlijks een
zegeltje moest plakken als bewijs van betaling, dus moest hij geld
verdienen en deelnemen aan de geneugten der geldeconomie. Maar het
volkje was niet dom en woonde al spoedig met vele families in hele grote
hutten. Hetgeen de "Imposto de Cabeza" (kopgeld of headtax) of
"Imposto Indigena" tot gevolg had. In de kortst denkbare tijd begon een
volksverhuizing die echter door de betrokkenen niet als verhuizing
gezien werd: ze verplaatsten zich gewoon en traditioneel binnen hun
eigen stamgebied.
Dat een deel daarvan niet door de Portugezen beheerst werd kwam
goed uit, in hedendaagse termen wandelden ze van Mocambique naar
Malawi en de vroegere “Rhodesias”. Een veilig toevluchtsoord, totdat de
Hollandse Boeren en later de Engelsen ook daar de Huttax en Polltax
invoerden.
Het lijkt uitgesloten, totaal onmogelijk, dat ergens in
Mocambique een originele gebruikte kaart met een "Imposto de
Palhota" gevonden kan worden, de vochtige termieten vergeven
omstandigheden van mogelijke bewaarplaatsen in palhotas bevorderde
de overlevingskansen niet. Zelfs de beter behuisde Koloniale Overheid
ging er toe over postzegels vaak zonder gom uit te geven, door de
luchtvochtigheid plakten gegomde vellen tot onsplijtbare bakstenen vast.
En ook nu nog worden vermolmde zegels als "Tropisch" omschreven.
Maar eens op een keer moet een Chefe de Posto of Administrador bij
zijn terugkeer naar het "Metropole" per ongeluk een paar vellen Palhota
zegels hebben meegenomen die als Vignetas in een album terecht
kwamen en waar John K. Cross vele jaren later een fotokopie van te
pakken kreeg. Palmen met 2 hutten en een grasveldje, 9$00, 6$75 en
4$00, onderschrift "Imposto de Palhota". In 1922 werd dat veranderd in
"Imposto Indigena" ofwel Head-tax, zie ook Barata blz. 89.
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Een latere ontwikkeling in het exploiteren van het menselijk kapitaal was
dat gebrek aan werkkrachten Zuid-Afrika en Zuid-Rhodesia (diamant en
goudmijnen) die landen er toe bracht massaal arbeiders uit de Portugese
gebieden te "recruteren", (de Portugees die zich daarmee bezig hield
heette in 1974 nog "Recrutador" of "Ronselaar" in het Nederlands). De
Portugese Autoridade
werd in goud per hoofd betaald en de
werkkrachten kregen zowaar nog een salaris (groter dan ze in
Moçambique konden verdienen). Deze "gastarbeiders" werden in de
gelegenheid gesteld hun hoofd-tax in Shillings te betalen in plaats van
Escudos, vandaar de "Imposto Indigena" in Shillings blz. 89 van Barata.
Om te voorkomen dat ze voorgoed naar het buitenland zouden
emigreren (was eerder vertoond !) werd in 1928 bij verdrag bepaald dat
de helft van het verdiende salaris pas na terugkomst mocht worden
uitbetaald weliswaar in lokale Escudos en natuurlijk niet in goud, en
natuurlijk door tussenkomst van de Authoriteiten.
Probeer eens, op een gezellige avond een ijsblokje met de blote
rechterhand om de tafel te laten doorgeven en vertel me dan hoe dat
blokje in uw linkerhand bij U retour komt. Maar de Mozambicaanse
Indigena kon eindelijk meegenieten van de geldeconomie!
Karoy Gludovacz

PARTICULIERE POSTBEZORGING VANUIT
SPANJE
door: Rinus Hagenaars
In de rubriek 'De Vraagbraak' werd in de vorige IBERIA een zegel van
TNT getoond die mij ertoe bracht om enkele voorbeelden te vermelden
van soortgelijke zegels die kunnen worden ondergebracht bij de
'particuliere postbezorging' vanuit Spanje. Doordat ik jaarlijks enige tijd in
Spanje doorbreng heb ik in de afgelopen jaren al met diverse
verschillende bedrijven te maken gehad die zich in Spanje aanbieden als
postvervoerders, naast de officiële 'correos'. Meestal is hen geen lang
leven beschoren, waarschijnlijk is het geen echt winstgevend bedrijf want
na 1 of 2 jaar zijn ze meestal weer verdwenen.
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In 1995/96 was in Alicante een bekend Amerikaans
bedrijf actief onder de naam 'Mail Boxes Etc.' die
toen o.a. aan de Costa Blanca een servicepunt had,
voor zolang het duurde. Zij maakten gebruik van
een eigen zegel waarvan hiernaast een afbeelding
(links) getoond wordt. In 1997 was MBE in Spanje
weer verdwenen en opereerde een Engels bedrijf
op deze markt maar alleen in het hoogseizoen; in
de winter was er geen service. Zij gebruikten
een zegel die hiernaast is afgebeeld (rechts)
waaruit we kunnen opmaken dat de post
blijkbaar via Engeland liep. De zegel was
verkrijgbaar in de kleuren blauw, zwart, rood en
groen al naar gelang de te verrichten diensten
en het gewicht van de zending. De zegels
waren o.a. te koop in de supermarkt en alleen
in dat seizoen geldig dus je moest ze wel snel opgebruiken zolang de
service nog actief was.
En daarna kwam TNT die het langer volhield. Aanvankelijk maakten zij
gebruik van een zegel zoals
hiernaast is afgebeeld, waarbij het
opvalt dat er alleen SPAIN op staat,
dus zonder jaartal. In ieder geval
vanaf 1999 zijn zij overgegaan tot
uitgifte van zegels mét een jaartal en
in de Vraagbaak van vorige keer
toonde
Hans
Vinkenborg
u
voorbeelden van de zegels van TNT
1999 en TNT 2001. De hier getoonde
zegel kostte in 1998/99 125 pesetas, ongeveer fl. 1,70 ofwel vandaag
ongeveer 77 eurocent. Dit tarief is nogal hoog als men bedenkt dat een
briefkaart of brief met de Spaanse PTT van Spanje naar Nederland 70
pesetas kostte, dus bijna de helft en ongeveer hetzelfde tarief als een
priority brief of kaart van 0-20 gram naar Spanje. Het leuke was dat deze
dienst niet alleen in Benidorm aan de Costa Blanca draaide, maar ook in
Playa del Ingles op Gran Canaria, zoals te zien is op de navolgende 2
afbeeldingen op pagina 23.
De 1e afstempeling komt van een brief uit Benidorm en de 2e komt van
een kaart uit Gran Canaria. Het is opvallend dat beide stukken die in
1998 resp. 1999 voorzien waren van een TNT zegel (zonder jaartal) zijn
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gestempeld in Rotterdam en dus blijkbaar in Nederland in het reguliere
postverkeer werden ingebracht en door de PTT werden bezorgd.

Naast TNT was in de zelfde tijd nog een ander bedrijf actief: iFCC. Ook
deze particuliere postdienst heeft zegels uitgegeven vanaf 1999 tot
2002, vooral via supermarkten aan de Costa Blanca. De zegels waren te
koop in de kleur blauw en rood en hierbij is een blauwe exemplaar
afgebeeld (4). De blauwe zegel was bestemd voor post naar het
buitenland en kostte 70 pesetas. De rode zegels waren bestemd voor
brieven die 'per expresse' bezorgd
moest worden en deze kostten 140
pesetas. In het begin liep deze
postdienst die contracten had met
buitenlandse postdiensten goed; de
hierbij afgebeelde zegel is in
Duitsland
(Frankfurt)
in
het
postverkeer gebracht en daar
afgestempeld. De verzender moest
goed opletten dat hij de met deze
zegels gefrankeerde post deponeerde
afbeelding 4
in speciale iFCC brievenbussen en
niet in een brievenbus van de Spaanse correos, want dan was het over.
Dit bleek wel uit een televisieprogramma dat ik in 2002 in Spanje zag:
men toonde dat 7 wagonladingen vol post die 'fout' gefrankeerd was,
vooral ansichtkaarten, rechtstreeks werd afgeleverd bij de
verbrandingsoven voor vernietiging. In 2002 heb ik nog een stapel post
via de juiste brievenbussen van iFCC verzonden naar Nederland en
Duitsland, maar van deze partij is nooit meer iets aangekomen,
waarschijnlijk omdat ze ter ziele gegaan zijn. Na kontact met de
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betreffende supermarkt bleek mij dat er heel veel klachten waren. Van
iFCC is sindsdien niets meer vernomen! Als ik in de toekomst nog
andere particuliere postvervoerders tegenkom in Spanje zal ik het u
melden.

Recept voor een Portugese zoetigheid

Pão de Ló
Verwarm langzaam in een geschikte pan of casserol 8 eieren en 200
gram suiker zodanig dat de suiker vloeibaar wordt, maar zonder dat het
gaat koken.
Laat de gesmolten suiker afkoelen en mix de eieren en suiker goed
totdat een schuimig mengsel ontstaat. Gooi als laatste 200 gram
gezeefde bloem erbij en mix dit mee.
Doe het mengsel in een tulbandvorm welke vooraf is ingevet met boter of
margarine.
Bak de Pão de Ló gedurende ca 60 minuten in een op 180°
voorverwarmde oven.
Henk Veen
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“De reliëfzegels van Portugal”,
pagina 1, 10, 14 en 15.
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