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Van het secretariaat 
 
Op zaterdag 20 november 2005 zal de speciale bijeenkomst “De 
Portugese dag” plaatsvinden in het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te 
Utrecht. Telefoon 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.  
 
AGENDA : 

 
1. 11.00 - Opening, ingekomen stukken en bestuursmededelingen; 
2. 11.15 - Dia-lezing over Portugal door Jan op den Camp; 
3. 12.00 - Lunch; 
4. 13.00 - Veiling; 
5. 13.30 - Gezellig bijeenzijn onder het genot van een (gratis) glas en  
                    een hap. 
 
Tijdens deze bijeenkomst zal ons lid Oscar van der Vliet zijn verzameling 
fiscaalzegels van Portugal laten zien en eventuele vragen 
beantwoorden. 
 
 
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”. 
  
- 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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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 5 februari 2005 te Utrecht 
Zaterdag in april of mei 2005 (nader te bepalen) 
Zaterdag 10 september 2005 te Utrecht 
Zaterdag 12 november 2005 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. Als 
u bijdragen voor de agenda heeft kunt u deze per e.mail sturen naar 
Hans Vinkenborg.  
Als u goed in uw talen bent of deze wilt oefenen vindt u meer informatie 
over beurzen en tentoonstellingen in Spanje op de internetsite 
www.philatelicos.com/expo/exposicion.htm  
 
en over Portugal op de sites:  
www.pasta-aberta.pt/web/afal    of op  
www.caleida.pt/filatelia/    of misschien op  
www.anjef.com  
Uw tips en bijdragen zijn van harte welkom! 
 

2004 
 
Begin december 2004 
Ieder jaar in december wordt weer de jaarlijkse grote postzegelbeurs in 
Madrid gehouden, de feria y exposicion filatelica 'FILATELIA 2004'. Deze 
beurs is zeer de moeite waard en gemakkelijk bereikbaar per 
metro/openbaar vervoer. Het Palacio de Exposiciones y Congresos is te 
vinden in de Paseo de la Castellana tegenover het voetbalstadion 
Bernabeu.  
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• deel 1: periode 1850 - 1931, de monarchie, 
• deel 2: periode 1931 - 1975, de República en Estado Español, 
• deel 3: periode 1975 - heden, de monarchie onder Juan Carlos I, 
• deel 4: Barcelona, Asturias Y Leon, Canarias, Emisiones Locales, 

Telégrafos, Enteros Postales, etc, 
• deel 5: Dependencias Postales (koloniën). 
Tot zover is deel 2 en verder nog niet verschenen. Deel 1 bevat dus o.a. 
de zegels uit de XIX eeuw en de uitgever meldt dat van alle zegels tot 
1900 nu getoond wordt welke stempels van iedere zegel bekend zijn, 
inclusief administratieve en treinstempels, etc. Verder is er veel 
informatie toegevoegd uit de officiële uitgiftecirculaires van de regering, 
vooral van de zegels tussen 1900-1931. Daarmee is het aantal 
afbeeldingen en teksten en dus bladzijden enorm toegenomen en 
daarom is alles nu in 5 delen opgedeeld. Je vraagt je af of deze 
ontwikkeling nog verder moet gaan.  
 
Boeken bestellen via K.S.P. 
Omdat nu alleen het eerste deel nog maar is uitgegeven willen wij 
overigens nog even wachten met een nieuwe actie om boeken en 
catalogi via KSP te kunnen bestellen. Ons idee gaat nu uit naar begin 
2005 en in de volgende IBERIA hopen wij u wat meer definitiefs te 
kunnen vertellen. 
 
Annonces in IBERIA en op de KSP website 
Ook zonder formulier kunt u uw annonces opgeven voor de rubriek 
Vraag en Aanbod in IBERIA. Geef uw berichten svp door aan Frits van 
Beekum of Hans Vinkenborg, het kost u niets. Ook gratis is onze nieuwe 
service dat uw annonce kan worden opgenomen op de KSP website, 
maar alleen op uw uitdrukkelijke verzoek, dus als u er geen bezwaar 
tegen heeft. Er staan inmiddels al enkele annonces op de website. Wilt u 
ook worden opgenomen, geef dit dan door aan Frits of Hans en het 
wordt in orde gebracht. Op die manier komt uw annonce gratis 
wereldwijd onder ieders aandacht !  
 
Museo Postal van de Correos 
In ons mei-nummer stond dat vrij onverwacht het Museo Postal in Madrid 
gesloten was. Het blijkt nu dat dit het geval was en dat dit kwam omdat 
de ruimte achter het hoofdpostkantoor aan de Cibeles nodig was voor de 
uitbreiding van het hoofdpostkantoor. Er wordt nu gemeld dat het 
museum waarschijnlijk wordt ondergebracht in een gebouw in de Calle 
Hermanos Alvarez Quintero bij de Plaza de Alonso Martínez. Verdere 
gegevens ontbreken nog. Zodra wij vernemen dat het weer open is en 
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zeker weten waar het gevestigd is melden wij u dit hier. Er moet 
overigens wel bij verteld worden dat ik enige jaren geleden dit museum 
bezocht heb en zeer teleurgesteld was omdat alle echt mooie stukken 
niet voor het publiek toegankelijk waren, alleen een oppervlakkige 
internationale tentoonstelling van recent materiaal werd getoond. Het is 
dan ook mijn hoop dat op de nieuwe lokatie wel toegang verschaft wordt 
tot alle zegels, temeer omdat ik weet dat het museum uit legaten over 
enige belangwekkende verzamelingen beschikt. Afwachten dus maar ! 
 
De eigen publicaties van KSP 
Zoals gebruikelijk liggen bij iedere bijeenkomst bij Hans Vinkenborg de 
eigen publicaties van KSP ter inzage en deze kunt u, voorzover ze nog 
in voorraad zijn, ter plaatse kopen. Op de achterflap van deze IBERIA 
staat een overzicht van de beschikbare uitgaven. Daaronder is begrepen 
onze 'ster' uitgave 'Echtheidskenmerken van de Postzegels van Spanje 
1850-1900' en 'De Reliëfzegels van Portugal'.  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. Alle boeken zijn ook per post 
leverbaar, dus als u niet op de bijeenkomst kunt komen kunt u contact 
met ons opnemen. 
 
Vergaderruimte gezocht 
KSP blijft 4x per jaar haar bijeenkomsten houden in de bekende zaal in 
Utrecht. Maar af en toe wordt ook wel eens een uitstapje gemaakt naar 
de regio en daarbij wordt overwogen om ook een keer in de regio Den 
Haag - Delft - Rotterdam bijeen te komen. Maar wij kennen geen goede 
locatie waar je ook per openbaar vervoer kunt komen en die betaalbaar 
is (max. 70 euro) en waar horecagelegenheid aanwezig is. Daarom 
vragen wij u om ons een geschikte locatie door te geven als u er één 
weet.  
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD).  
In IBERIA nr. 66 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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Artikelen gevraagd 
Graag verzoeken wij aan een ieder die iets te melden heeft dat voor alle 
leden interessant kan zijn dit door te geven aan het bestuur. Dit kan 
zowel iets uit uw verzameling zijn als in algemene zin over iets wat u 
heeft meegemaakt of een vertaling van een interessant artikel uit een 
boek of tijdschrift of een door uzelf geschreven artikel. Wees niet bang 
dat uw verhaal misschien niet goed genoeg is of vol fouten zit of wat dan 
ook, wij zijn graag bereid om u te helpen als dat nodig is. Heeft u geen 
PC? Geen probleem, wij typen het uit. Ook als u alleen maar een 
bijzonder stuk uit uw verzameling wilt laten zien, dan kan dat. Wij kunnen 
het voor u scannen en afbeelden. Het zou mooi zijn als u iets heeft; u 
kunt contact opnemen met Frits van Beekum of Hans Vinkenborg.   
 
De Benefietveiling van mei 2005: kavels gevraagd ! 
Zoals eerder gemeld zal KSP eens in de 5 jaar een Benefietveiling 
houden en de volgende is gepland voor Mei aanstaande, naast de 
normale veiling. Wij hebben al reeds enkele stukken ontvangen en 
hopen dat U in de komende maanden nog eens wilt nagaan of u ook een 
bijdrage kunt leveren. De opbrengst komt geheel ten goede aan de 
verenigingskas en die is weer voorbestemd om speciale projecten te 
financieren, zoals de uitgave van eigen publicaties. Alles is welkom, 
zegels, boeken, catalogi, brieven of wat dan ook !  U kunt alles wat u wilt 
afstaan afgeven aan Hans Vinkenborg die de inzameling coördineert.  
Uw gulle gaven worden zeer op prijs gesteld !!! 
 
E-mail adressen van leden 
Henk Veen, onze secretaris, verzamelt e.mail adressen van leden. Van 
een groot aantal leden is al een e.mail adres bekend en af en toe wordt 
daarvan gebruik gemaakt als b.v. Peter Moorer voor de veiling 
afbeeldingen rond stuurt. Maar we overwegen ook om af en toe, als de 
actualiteit ons daartoe dwingt (nieuws-) berichten door te sturen. Ook 
voor een 'snelle vraag' is dit medium zeer geschikt. Als u al eens een 
bericht van ons per e.mail hebt ontvangen hoeft u niets te doen. Maar als 
u uw e.mail adres onlangs gewijzigd heeft of als u denkt dat uw adres bij 
ons nog niet op de ledenlijst staat, dan verzoeken wij u om Henk even 
een berichtje te sturen op ksp-iberia@planet.nl   Bedankt !  
 
Bestuursbesluit: verhoging veiling-provisie  
Na afloop van de ledenbijeenkomst van september jl. is een 
bestuursvergadering gehouden. Daarbij zijn o.a. de jaarcijfers besproken 
die in de vorige IBERIA werden gepubliceerd. Omdat we van plan zijn 
om ook in de toekomst weer publicaties te doen verschijnen, terwijl de 
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subsidiebijdrage van de NBFV achterwege blijft is besloten om een 
kleine verhoging door te voeren van de veilingprovisie die kopers in 
rekening wordt gebracht als een bod wordt toegeslagen: deze gaat van 
5% naar 10%. De provisie voor de verkoper blijft op 5% en daarmee 
komt de provisiestructuur op gelijk niveau als bij de zomerveiling waar 
deze regeling al eerder gold. Omdat deze wijziging van het veiling-
reglement ook uw instemming behoeft verzoeken wij alle leden die 
bezwaar maken tegen deze verhoging dit te melden bij Henk Veen. Als 
op de komende vergadering blijkt dat de grote meerderheid geen 
bezwaar heeft laten we deze verhoging ingaan op de veiling die bij de 
november bijeenkomst is gepland. Wij hopen dat u begrip heeft voor 
deze kleine aanpassing van de kosten.  
 
Contributiebetaling 2005 
Verder is geen moment overwogen om b.v. de contributie aan te passen: 
deze blijft onveranderd op 18 euro. Bij de volgende IBERIA, begin 2005, 
zullen wij u weer een acceptgirokaart toesturen. Maar om werk voor de 
penningmeester te besparen verzoeken wij u om zelf de contributie vast 
over te maken zodat wij minder acceptgirokaarten hoeven te typen. U 
kunt de contributie overboeken naar girorekening 150.279 ten name van 
Kontaktgroep Spanje Portugal te Velserbroek. Bedankt voor uw mede-
werking. 
 
Besparing portokosten veilinglijsten 
In de afgelopen bestuursvergadering is ook besproken hoe we geld 
kunnen besparen op de aanmaak en verzending van de veilinglijsten. 
Drukwerk en porto zijn altijd de grootste kostenposten. Besloten is dat 
Hans Vinkenborg een lijst zal aanleggen met daarop de namen van alle 
leden die in de afgelopen jaren mondeling of schriftelijk aan veilingen 
hebben meegedaan. Deze leden blijven op de lijst (ook als ze een paar 
keer niet bieden) en ze blijven alles gewoon ontvangen, verder kan ieder 
lid die alleen geïnteresseerd is zich ook opgeven en die komt dan ook op 
de lijst. Wij verwachten toch dat dan de helft minder veilinglijsten gedrukt 
behoeven te worden. Als u eraan twijfelt of u al wel op de lijst staat kunt 
u zich altijd voor de zekerheid nog even opgeven bij Hans Vinkenborg, 
persoonlijk of per e.mail (zie binnenomslag). Misschien zullen wij in de 
toekomst ook nog een stap verder gaan en aan mensen die een PC 
hebben de veilinglijsten elektronisch aanbieden, technisch is er geen 
belemmering. Maar wij overwegen niet om mensen die kant op de 
'dwingen' omdat er naast een portobesparing ook diverse bezwaren aan 
kleven. Dit moet dan ook gezien worden als een extra service. Als u de 
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veilinglijsten ook elektronisch wilt ontvangen kunt u zich opgeven bij 
Peter Moorer op zijn e.mail adres: p.moorer@home.nl 
 
Reorganisatie binnen Afinsa Holding in Spanje 
Eind augustus ontvingen wij een brief van Afinsa waarin gemeld werd 
dat alle verkoopactiviteiten van postzegels via veilingen en winkels in 
Spanje werd overgeheveld naar de GMAI-Auctentia groep, overigens 
een 100% dochteronderneming van Afinsa Holding. In GMAI-Auctentia 
wordt b.v. ook Casa del Sello ondergebracht, de winkel waar wij 
regelmatig onze boeken inkopen met KSP korting. Men stelt dat dit 
gedaan wordt om een nog betere service te kunnen bieden aan de 
klanten die verder niets van deze reorganisatie zullen merken. Wij hopen 
dat dit waar is, de service die Casa del Sello ons de laatste jaren 
geboden heeft was betreurenswaardig slecht. De toekomst zal leren of 
de planning uitkomt, maar voorzichtigheidshalve zullen wij onze ver-
wachtingen niet te hoog spannen.   
 
Onderscheiding voor ons engelse zustervereniging PPS 
Op zaterdag 4 december 2004 krijgt onze engelse zustervereniging in 
Lisboa de “Medalha Servicos Inestimaveis” van de Portugese Federatie, 
die dit jaar haar 50-jarig bestaan viert.  
Deze (terechte) onderscheiding krijgt de PPS voor het vele werk (al meer 
dan 40 jaar !!) wat zij heeft gedaan voor de Portugese filatelie. 
De onderscheiding wordt uitgereikt in restaurant Espaço Tejo te Lisboa.  
 
 

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 
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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 !! 
 
Het loopt nog steeds geen storm met reacties op de zegels die we in 
deze rubriek plaatsen, toch blijven we het nog even proberen. In de 
laatste IBERIA stond een afbeelding van een fantastische zegel met de 
tekst "Recuerdo Histórico La Nao Santa Maria". Alhoewel we 
aanvankelijk dachten dat deze in het Portugese verzamelgebied 
thuishoorde denken we nu toch dat hij bij Spanje hoort. Maar het is ons 
nog niet bekend in welke context we deze zegel moeten plaatsen. 
Reacties blijven daarom welkom. Dit geldt ook voor de zegel van mei jl. 
met de tekst "Peregrinacion a Santiago" waarover we niets wijzer zijn 
geworden. 
 
De eerste zegel die we deze keer aan u willen voorleggen is violetpaars-
kleurig en heeft een criptische tekst: "Asociacion Costaricense de 
Caridad" die overigens slecht leesbaar is. De waarde is 10 centimos en 
onder de zegel staan 2 namen in de witte rand: R. de Otevza en P 
Galinso-T, maar ook die zijn slecht te lezen. De zegel is gedrukt op heel 
dun papier en toont een zittende vrouwenfiguur met een baby in haar 
armen (wellicht Maria) en 2 kinderen aan haar voeten. Links zien we een 
wapenschild met kroon en verder veel versieringen in de rondte. De 
vertaling van de tekst is "De Vereniging voor het Goede Doel van Costa 
Rica". Maar daarmee staat voor mij nog niet vast dat deze zegel 
thuishoort bij de filatelie van Costa Rica, wellicht kan iemand die dat land 
in zijn verzamelgebied heeft ons dit vertellen. Het kan ook net zo goed 
een 'goede-doel' zegel zijn die in Spanje is uitgegeven. Uw reacties 
worden op prijs gesteld. 
De tweede zegel die ik deze keer toon is in ieder geval wel uit Spanje 
namelijk uit SEVILLA; rechtsboven staan de woorden "La Giralda". Dit en 
de naam van de stad staan er duidelijk op, maar verder is niets duidelijk 
leesbaar, want onderaan staan nog: DIR.R.Sch……… en er is geen 
randschrift. Opmerkelijk is hier de tanding die je zelden of nooit ziet bij 
Spaanse zegels; boven en onder is die vervangen door een 
onregelmatig gegolfde rand.  
De zegel is geheel donkergroen van kleur. De kerktoren van Sevilla die 
te zien is heet La Giralda wat 'de weerhaan' betekend. De gouden 
weerhaan die bovenop de geelbruine toren staat is in de loop der 
eeuwen zo beroemd geworden dat de hele kerktoren La Giralda is gaan 
heten.  
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Het is de mooiste kerktoren die ik in Spanje ken. Ik herinner me dat ik 
ooit naar boven ben geklommen waar je een prachtig uitzicht over de 
stad hebt. Ook de vroegere Spaanse koningen deden dit, maar omdat 
die te lui waren om naar boven te klimmen is de trap in de toren 
vervangen door een soort hellende baan, zodat ze gemakkelijk per paard 
naar boven konden komen. Gemakzucht dient de mens! Maar ik heb 
geen flauw idee waarom deze zegel is uitgegeven en door wie want er is 
verder geen aanknopingspunt. Als u iets weet hoor ik het graag !  
 
 

FERNANDO PESSOA¹  (1888 – 1935) 
 
In het september bulletin van het Centro Cultural 
Holanda-Portugal-Brasil staat een artikel over de 
vertaling van het eerste deel van de brieven van 
Fernando Pessoa. Dit artikel maakte mij nieuwsgierig. 
Ik ken de figuur van Fernando Pessoa omdat hij staat 
afgebeeld op enkele Portugese postzegels en 
bovendien heb ik hem (in brons) voor het befaamde 
café A Brasileira in Lissabon zien zitten (2).  
 

1 Fernando Pessao op het Praça do Commercio 
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Maar wie was deze man?  
2  Fernando Pessoa in brons voor Café A  
    Brasiliera 
 
Tot in de 20e eeuw wordt Luís Vaz de Camões 
(1525 – 1580) (3) beschouwd als de grootste 
Portugese dichter, Fernando Pessoa blijkt hem 
die titel te betwisten. 
 
Pessoa is geboren in 
Lissabon op 13 juni 
1888. Na de dood 
van zijn vader 
hertrouwt zijn 

moeder in 1896 met de Portugese consul in 
Durban, Zuid-Afrika. Ze brengen er negen jaar 
door. Gedurende die tijd leert Pessoa vloeiend 
Engels en ontwikkelt een voorliefde voor de 
Engelse literatuur. Op zeventienjarige leeftijd 
keert hij terug naar Lissabon, en daarna zal hij 
deze stad nog maar zelden verlaten. Overdag     3   Luís de Camões  
werkt hij als schrijver van brieven in Engels en 
Frans voor diverse commerciële bedrijven. Hij kan zichzelf hiermee een 
inkomen garanderen. ’s Avonds is hij vaak te vinden in A Brasileira in het 
Chiado. Hij overlijdt in 1935 tengevolge van overmatig alcohol gebruik. 
 
Fernando Pessoa leeft vooral in zijn literatuur. Buiten een platonische 
relatie met een secretaresse (Ofélia) is hij nooit getrouwd geweest. Zijn 
werk is zijn leven; zijn isolement afwisselend zijn roeping en zijn lot. Zijn 
literaire werk vereist, naar eigen zeggen, eenzaamheid. 
 
Tijdens zijn leven publiceert Pessoa de dichtbundel Mensagem en 
enkele ophefmakende artikels (onder pseudoniem), o.a. in het door hem 
opgerichte modernistische tijdschrift Orpheu. Na zijn dood wordt een 
koffer gevonden met een krankzinnig grote hoeveelheid ongepubliceerd 
werk, bestaande uit gedichtenbundels, brieven en artikels. 
   
Fernando Pessoa schreef niet alleen in eigen naam maar vooral in naam 
van anderen. Deze anderen zag hij niet als pseudoniemen, doch als 
heteroniemen, omdat de teksten, die geschreven werden onder deze 
namen, afkomstig waren van andere personen en niet van hemzelf. De 
heteroniemen hadden elk hun eigen wereld. Hij aanvaardde de diversiteit 
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van de menselijke aard zo volledig dat het gebruik hiervan 
vanzelfsprekend was. Zo schiep hij figuren als: Alberto Caeiro, Alvaro 
dos Campos, Bernardo Soares en Ricardo Reis. 
 
Bernardo Soares, hulpboekhouder in Lissabon, is de schrijver van de 
dagboekfragmenten die als “Het boek der rusteloosheid”  zijn gebundeld 
en in het Nederlands zijn uitgegeven. Van Ricardo Reis verscheen het 
boek “Oden” en van Alberto Caeiro het boek “De hoeder van kudden”. 
 

De figuur van Ricardo Reis is 
door nobelprijswinnaar José 
Saramago (4) als hoofd-
persoon gebruikt in zijn in 
1984 verschenen roman “Het 
jaar van de dood van Ricardo 
Reis”. 
 
4 José Saramago, nobelprijs- 
   winnaar literatuur 1998 
 
 
 

Naast Fernando Pessoa is Almada Negreiros (1893 – 1970) een van de 
meest vooraanstaande leden van de Modernistische beweging in 
Portugal. Behalve schrijver is hij ook bekend als schilder (5).  
 
                    Schilderij van Almada Negreiros  5 
 
Pessoa is op een van zijn schilderen 
vereeuwigd (6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Fernando Pessoa, geschilderd door  
   Almada Negreiros  
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In dezelfde periode als Pessoa leefde de schrijfster/dichtster Florbela 
Espanca (7) (1894 – 1930). Zij was een exponent van de literaire 
emancipatie van de vrouw in de 20e eeuw. 
 

7 Florbela Espanca 
 
 
Zowel van haar als van Pessoa 
vinden we teksten terug in fado’s 
(Mariza: Poetas en Cavaleiro 
Monge).  Ook de Nederlander 
Frank Boeijen heeft een gedicht 
van Pessoa gebruikt als liedtekst. 
 
Zo heeft de hobby die ik al 
jarenlang heb (het verzamelen 

van postzegels van Portugal) me reeds vele malen tot andere interesses 
gebracht. Het boek “Het jaar van de dood van Ricardo Reis” heb ik 
inmiddels uit. 

       Henk Veen 
 
 

Portugal: De Algemene Wet der Maritieme 
Gezondheid van 1874 

 
door: Pedro Vaz Pereira, vertaling door Hans Vinkenborg 
 
Infectie- en besmettelijke ziekten waren in de 19e eeuw de voornaamste 
doodsoorzaken en overheersten het dagelijks leven. Alle landen, maar 
vooral die met zeehavens, moesten voorzorgsmaatregelen nemen om 
verspreiding te voorkomen door verkeer met personen en goederen. 
Op 8 maart 1860 werd in Portugal door de Conselho Saúde Pública do 
Reino, de raad van Volksgezondheid van het Koninkrijk, een circulaire 
gepubliceerd getiteld "Maatregelen inzake Quarantaine". Hierin staan 
een heleboel maatregelen ter beperking van besmetting met dodelijke 
cholera, geelzucht en plagen als de pest. In die tijd was vooral quaran-
taine, afzondering, een veel gebruikte maatregel en werden mensen 
overgebracht naar Porto Brandão waar een slecht uitgerust gebouw 
stond waar mensen werden ontvangen. 
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Mede daardoor besloot de Portugese overheid om op dezelfde plek in 
1870 een nieuw opvangcentrum te bouwen, een zogenaamde 'Lazaret'. 
Maar tegelijkertijd was het ook nodig om de oude wet te herzien. Op 12 
november 1874 werd een nieuwe wet gepubliceerd, de 'Algemene Wet 
der Maritieme Gezondheid', die als voornaamste doel had om de 
toegang en doorvoer van mensen en goederen via zeehavens te 
controleren met als belangrijkste doel om besmettelijke ziekten te 
bestrijden. 
 
DE BELANGRIJKSTE ASPECTEN VAN DEZE WET 
In hoofdstuk 1 van deze wet was bepaald dat de Portugese overheid 
toezicht zou uitoefenen bij de toepassing van deze wet. Alle schepen die 
Portugal binnenkwamen moesten worden geïnspecteerd om vast te 
stellen of ze besmettelijke ziekten aan boord hadden, zoals de builen-
pest, geelzucht, de pokken, cholera, tyfus, de pleuris of een gewone 
dodelijke longontsteking en andere slopende infectieziekten waaronder 
niet in de laatste plaats geslachtsziekten. Ze moest ook de havens zelf in 
de gaten houden om vast te stellen dat daar geen ziekten rondwaarden 
en deze eventueel tot besmet gebied verklaren. Of ze konden een haven 
'verdacht' verklaren als er veel verkeer was met andere besmette 
havens. Een haven werd onmiddellijk 'besmet' verklaard als er een schip 
binnenliep met besmettelijke ziekten aan boord. 
 
Nadat zo'n besmet schip was aangekomen en de haven 'besmet' was 
verklaard kon zo'n haven pas weer 'schoon' worden verklaard als alle 
mensen die besmet waren of die een gevaar voor de volksgezondheid 
hadden gevormd weer gezond verklaard waren na een in de wet 
bepaalde termijn. Zo gold voor de builenpest een periode van 30 dagen, 
voor geelzucht 20 dagen en voor cholera 15 dagen. De districts gouver-
neurs hadden tot taak om de centrale regering de namen van besmette 
schepen door te geven en zij konden de kapiteins dwingen zich te 
houden aan de Algemene Wet der Maritieme Gezondheid.  
 
In de districten waar Lazarets stonden had de gouverneur de plicht om 
periodiek over de activiteiten te rapporteren. Er waren inspectiecentra in 
de volgende plaatsen/dorpen: Albufeira, Angra, Aveiro, Belém (Lisboa), 
Caminha, Cascais, Sezimbra, Ericeira, Esposende, Faro, Figuera, 
Funchal, Fuseta, Horta, Lagos, Olhão, Pedreneira, Peniche, Portimão, 
Ponta Delgada, Porto, Póvoa do Varzim, Sagres, S. Martinho, Setúbal, 
Sines, Tavira, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Nova de Mil Fontes 
en Vila Real de Santo António. Dit aanzienlijke aantal plaatsen laat zien 
hoe bezorgd de Portugese autoriteiten waren over besmettelijke ziekten 
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die werkelijk een groot probleem waren in die tijd toen er nog geen anti-
biotica bestonden ter bestrijding van deze dodelijke ziekten. In de haven 
van Lissabon werden door de 'Estação de Saúde do Porto de Belém' 
alleen de grote zeeschepen van ver weg en de kustvaartschepen 
gecontroleerd; de andere schepen werden doorverwezen naar de 
gezondheidscentra in de nabijgelegen dorpen Paço de Arcos en 
Trafaria. In de havens in de Azoren en op Madeira werd, als er geen 
gezondheidscentrum in die haven was, de controle gedaan door de 
administratieve authoriteiten. 
 
De gezondheidscentra hadden verschillende niveaus: 
• van het 1e niveau waren de plaatsen waar een Lazaret was, 
• van het 2e niveau waren de plaatsen waar geen Lazaret was maar 

waar wel mensen in quarantaine konden worden gehouden, 
• alle andere opvangcentra waren van het 3e niveau. 
Waar Lazarets stonden werd er een intensief gebruik van gemaakt. Alle 
binnenkomende schepen moesten een 'Gezondheidsbrief' overleggen bij 
de scheepspapieren. Dit belangrijke document was afkomstig van de 
havenauthoriteiten van de haven van vertrek en kon aangeven dat een 
schip 'schoon' of 'besmet' was en het beschreef de medische situatie in 
de haven van vertrek.     
 
AGENTEN IN DE OPVANGCENTRA EN PROCEDURES 
De agenten (bestuurders) van de opvangcentra deden ook de admini-
stratie van het centrum. Als ze een boot gingen inspecteren hadden ze 
o.a. een vragenlijst met 39 verplichte vragen aan de kapitein met als doel 
om op de hoogte te raken van de situatie en na te gaan wat voor 
mensen en goederen in andere havens aan boord waren genomen. 
Daarbij luidde vraag 35: "Heeft u in andere havens personen, goederen, 
brieven of andere materialen aan boord genomen?". Hieruit blijkt 
waarom de authoriteiten bezorgd waren over aan boord genomen post: 
ze werden als gevaarlijk materiaal beschouwd. Maar nog duidelijker was 
artikel 71 uit de Wet: 
 
"De postzakken moeten door de bemanning van het schip worden geo-
pend en zij moeten helpen met de ontsmetting van de brieven, kranten 
en alle andere papieren". En: 
1e - Het hoofd van de gezondheidsdienst zal aanwezig zijn bij de ont-
smetting van de post; men mag de stukken met een scherp mes open-
snijden of openprikken waarna de stukken worden ontsmet en de zakken 
worden geretourneerd aan het schip. Als er andere - niet gedefinieerde - 
vreemde zaken uit de postzak komen worden ook die geretourneerd aan 
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het schip als ze niet eenvoudig ontsmet kunnen worden. Alle zaken wor-
den beschreven en overhandigd aan de douane tegen ontvangst van 
een bewijs. 
2e - De ontsmette post wordt overhandigd aan de beambte van het post-
kantoor voor verdere verwerking. 
3e - De postzak met post voor de Regering en de Ministeries wordt in het 
ontsmettingscentrum in Belém bewaard in een afgesloten opbergkist 
totdat het aan een representant van de Regering kan worden meegeven 
tegen ontvangst van een bewijs. 
    
Dus hier hebben we heel duidelijke instructies over hoe men moest om-
gaan met post uit schepen die in Portugal aankwamen. De post werd ge-
desinfecteerd volgens formule nummer 6, die we hierna zullen uitleggen.  

SCHONE EN BESMETTE GEZONDHEIDSBRIEVEN 
Zoals hierboven was gezegd moesten alle schepen een Gezondheids-
brief aan boord hebben. En deze kon dus 'schoon' of 'besmet' zijn, al 
naar gelang de gezondheidssituatie in de haven van vertrek. De kapitein 
was verplicht deze brief bij aankomst in Portugal te overhandigen en als 
het schip 'besmet' werd verklaard moest artikel 71 ten uitvoer gebracht 
worden. Dit gold ook als het schip alleen maar een tussenstop in een 
besmette haven gemaakt had. Als de kapitein een 'schone' Gezond-
heidsbrief kon overleggen betekende dit dat er in de haven van vertrek 
geen pest, gele koorts of cholera had geheerst voorafgaand aan het 
vertrek van het schip voor een periode van 30, 20 of 15 dagen.    
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BEHANDELING VAN DE GOEDEREN 
Alle goederen waarvan werd verondersteld dat ze een besmetting kon-
den overdragen werden overgebracht naar een Lazaret. In artikel 93 
werd opgesomd welke goederen zoal een besmetting konden over-
dragen: katoenen stoffen, haar of producten waarin haar was verwerkt, 
hennep en gesloten en gezegelde brieven en papieren. En er staan nog 
11 paragrafen met goederen die ingeleverd moesten worden. Dus 
hieraan ontleende men de bevoegdheid om brieven te ontsmetten die 
binnenkwamen op een schip met een 'besmette' Gezondheidsbrief. Maar 
toch kon het ook gebeuren dat goederen en personen in quarantaine 
gebracht werden die kwamen uit een schip met een 'schone' brief. Dit 
was namelijk het geval als het hoofd van het centrum de verdenking had 
dat er een besmetting op het schip had geheerst gedurende de reis of 
als er een besmetting was uitgebroken in de haven van vertrek binnen 5 
dagen nadat het schip was vertrokken. Als er een slechte gezondheids-
toestand was aangetroffen op het schip kon het hoofd verplichten dat de 
passagiers en goederen in quarantaine moesten gaan waarna desinfec-
tie plaatsvond. 
Er waren in Portugal een paar plaatsen waar geen Lazaret stond. In zo'n 
geval kon de quarantaine en ontsmetting ook aan boord ten uitvoer 
worden gebracht. Maar de post moest hoe dan ook worden ontsmet 
voordat het naar het postkantoor werd doorvervoerd. 
 
LAZARETS / QUARANTAINE CENTRA 
Alle passagiers en bemanningsleden die aankwamen met een schip met 
een 'besmette' Gezondheidsbrief werden overgebracht naar een af-
gelegen Lazaret. Van alle personen en goederen werd per definitie ver-
onderstelt dat ze een besmettelijke ziekte met zich mee droegen. De 
personele staf van een Lazaret bestond uit een inspecteur, een ambte-
naar, verplegers 1e en 2e klasse en een geestelijke. Het is wel heel op-
vallend dat er geen dokter bij aanwezig was !  
 
De belangrijkste Lazaret stond in Porto Brandão (zie afbeelding), een 
klein dorpje aan de andere kant van de rivier de Taag bij Lissabon. De 
mensen die verplicht ondergebracht werden in deze Lazaret moesten 
voor hun verblijf betalen; er was een 1e, een 2e en een 3e klasse verblijf 
en de prijzen beliepen resp. 600, 400 en 150 réis. Ook voor de 
quarantaine van de goederen moest een 'belasting' worden betaald, 
naast de kosten van de ontsmetting. Alleen kinderen onder de 7 jaar 
ondergingen de behandeling gratis. De bevoorrading van de Lazaret bij 
Lissabon werd sinds 1874 gedaan door een particulier bedrijf met de 
naam 'De Lazaret' die een contract met de Portugese regering had. Zij 



 21

zorgden ervoor dat de mensen die in quarantaine waren geplaatst alle 
artikelen kregen die ze nodig hadden. Ook had deze belangrijkste en 
grootste Lazaret sinds 1870 een postkantoor in het gebouw. 

   Porto Brandão 
 
HET ONTSMETTEN VAN DE POST 
De gezondheidsbeambte van de Lazaret had o.a. tot taak om alle brie-
ven, kranten en papieren die verdacht waren te stomen en te ontsmetten 
voordat ze mochten worden overgedragen aan het postkantoor.  

 
In artikel 168 van de Algemene Wet 
der Maritieme Gezondheid stond:  
168e - De brieven, kranten en andere 
papieren m.b.t. de correspondentie 

zullen worden ontsmet in een kleine oven of speciaal apparaat waar ze 
gedurende 15 tot 30 minuten worden ontsmet met het desinfectiemiddel 
nummer 6. 
Er was een heel scala van verschillende desinfectiemiddelen en een 
hele set van chemische formules die in de wet genummerd waren; 
nummer 6 was op de post van toepassing. Alle middelen werden in de 
Wet opgesomd en de chemische formules werden erbij vermeld. 
Formule 6 was een mengsel van 100 gram sodium-chloride (keuken-
zout), 80 gram magnesium-peroxide, 120 gram water en 160 gram 
zwavelzuur. Dit moest gemengd worden in een aarden pot (niet in glas). 
Eerst moest het zout worden verpulverd en gemengd met de magnesium 
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peroxide, hetzelfde mengsel waarmee ook het schip en de kleding moest 
worden besprenkeld en alle andere plaatsen die in aanraking met 'de 
dood' waren gekomen. Daarna werd de rest aan het mengsel toege-
voegd en na de ontsmetting moesten alle ramen en deuren voor tenmin-
ste 2 dagen geheel gesloten blijven, om te voorkomen dat de chloor-
damp zou ontsnappen. De ontsmetting van brieven en kranten e.d. werd 
in een speciale oven gedaan en duurde 15 tot 30 minuten waarbij het-
zelfde chemische mengsel werd gebruikt, al naar gelang de hoeveelheid 
die ontsmet moest worden. Zo werden vele brieven en stukken ge-
stoomd in een Lazaret waarvan er heden ten dage niet veel bewaard zijn 
gebleven. We mogen de medische wetenschappers wel dankbaar zijn 
dat deze drastische maatregelen heden ten dage niet meer nodig zijn. 
 
Bij dit artikel ziet u een afbeelding van de Lazaret in Porto Brandão bij 
Lissabon (waarbij de schoorsteenpijp in het midden opvallend is) met 
een muur eromheen.  Verder is een stempel afgebeeld die gebruikt werd 
in het postkantoor binnen de Lazaret van Lissabon, tijdens de 2e Portu-
gese hervorming van de Posterijen in de periode van 1869 tot 1880. Ook 
is er een afbeelding van een poststuk dat in 1905 werd afgestempeld in 

Funchal, Madeira. 
Het toont een ovale 
blauwe stempel van 
het Gezond-
heidscentrum van de 
haven van Funchal 
met een wapen in het 
midden van de 
stempel.  
 
Tenslotte worden 2 
brieven getoond die 
beide de karakteris-
tieke inkepingen 
tonen die met een 
scherp mes zijn 
aangebracht en waar-
door de chemicaliën 
in de brief werden 
gespoten. De eerste 
brief uit april 1856 

ging van Brazilië via Madeira naar Porto en werd vervoerd met het Britse 
schip 'Tay'; deze toont 2 inkepingen.  
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De andere 
brief is 
gefrankeerd 
met 2 
zegels van 
25 réis en 
dateert uit 
1881; deze 
brief  ging 
van Nellas, 
Portugal 
naar Italië. 
Om hem te 
ontsmetten 
werd rechts 
van het 
midden een 
inkeping 
gemaakt 
(pal naast het 3e kruisje) en links van het midden een gat (tussen de 
eerste 2 kruisjes). 
 
 
 

Atlantische Oversteek 1922 (Núcleo 260-275) 
 
Op 30 maart 1922 waagden Gago Coutinho en Sacadura Cabral de 
tocht van Lisboa naar Rio de Janeiro per watervliegtuig; een Farey 
toestelletje met de naam “Lusitânia”. 
Op 17 juni 1922 geraakten zij in Rio na een overtocht die dus circa 2 ½ 
maand duurde en per zeilbootje veel sneller had kunnen verlopen. 
De Lusitânia bereikte Rio nooit omdat het Farey toestel inde grote 
oceaan haar einde vond. De vervanging door een Farey 16 toestel 
duurde weken, omdat deze per boot moest worden aangevoerd. Toen 
ook de Farey 16 averij opliep (bijna onmiddellijk), moest men weer 
weken op de Farey 17, met de naam “Santa Cruz”, wachten, zodat men 
tenslotte met een derde watervliegtuig, via Recife, Rio bereikte. 
Nog avontuurlijker dan deze vlucht is nu de uitgave in 1923 van de 
“Travessia “-zegels. Er valt een boek te schrijven over de manipulaties, 
corrupties en uitbuitingen betreffende deze serie, waarbij ook Cabral en 
Coutinho een belangrijke rol hebben gespeeld. 
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De Michel van 1941 weigert deze serie van een prijs te voorzien, omdat 
men er terecht vanuit gaat dat deze emissie volkomen speculatief is. 

   
Hoe heeft men nu bij Yvert deze serie in de twintiger jaren behandeld? 
De oude Senf had er geen goed woord voor over maar bij Yvert lag dat 
anders. 
Op mijn speurtochten in Brussel naar oude triviale literatuur  van Lord 
Lister en Harry Dickson beland ik steevast op de Bermuda Driehoek met 
talloze antiekwaren. Op één daarvan let ik speciaal omdat er verborgen 
voor alle bezoekers, ergens achter, een kast staat met filatelistiche 
werken, waar niemand naar kijkt. 
De bedoeling bij deze antiekwaar is een snelle verkoop tegen even snel 
dalende prijzen en zo kwam ik in het bezit van 3 oude Yvert’s uit de 
twintiger jaren, verborgen tussen massa’s catalogi van veilingen. Het 
oude stof lag er al jaren, maar de oude Yvert’s lagen er pas kort. 
Wat is er nu prettiger dan thuis deze oude Yvert’s door te 
nemen.Tijdperken zonder “postfris”, “zonder plakker”, “FDC’s” etc., waar 
wij tegenwoordig mee geconfronteerd worden. 
Ik bestudeerde de 1923 emissie van de “Travessia” onder het genot van 
een kopje koffie en enkele sneetjes Pão de Ló naar het recept van onze 
koekenbakker uit “Sweet Lake City”: Henk Veen. 
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Het wachten is nu op een Spaans recept voor de echte Sangria om het 
filatelistische kookboek aan te vullen. 
Een analyse brengt de volgende opmerkelijke resultaten waarbij ik als 
prijsreferentie de Yvert-nummers 1 (Maria II 5 Reis), 216 (Ceres 15 C.) 
en 298 (Ceres 20 Escudo). Nummer 216 is die verwonderlijke Yvert 
rariteit van Ceres 15 C. op papier “pelure” (luchtpost papier, dus zeer 
dun) waar na de dertiger jaren nooit meer iets is vernomen! 
 
Yvert-Francs nr. 1  nr. 216 nr. 298 Travessia  
(alles gebruikt) 
1925   300  250     -    95 
1927   750  350   15  160 
1929   750  350   40  220 
1935   600  geen  150    45 
 
Met andere woorden de opkoomst en ondergang van de Travessia- 
emissie die in 1929 zelfs 5 keer duurder was dan de Ceres 20 Escudo!! 
En in 1927 10 keer!! 
De huidige Travessia waarde is beperkt, maar begint zowaar weer op te 
kruipen. 
Merkwaardig is dat de Portugese en Franse catalogi geen commentaar 
leveren op deze speculatieve uitgave, terwijl het verhaal erachter de 
echte tocht in de schaduw stelt. 
De hele emissie lipe – zoals immer – weer uit op een geweldig fiasco, 
zodat men tegenwoordig de gehele postfrisse serie voor een geringe 
prijs kan kopen. 
Toch heeft deze Travessia-serie tot wanhopige reacties geleid. De 
verzamelaars van afgestempelde zagels en zegels op brieven (de echte 
filatelie) zullen wanhopig geprobeerd hebben hun verzameling met 
gebruikte zegels te completeren. 
Aangezien deze zegels – 16 in getal – alleen met Sint Juttemus op het 
postkantoor te verkrijgen waren (alleen op 30 en 31 maart 1923 en op 6 
en 7 september 1924) voor frankering, en brieven met Travessia-zegels 
alléén op het postkantoor verzonden mochten worden, dus niet via de 
postbussen op straat, valt het te begrijpen dat de echte verzamelaar 
maar een enkele gestempelde zegel zal kunnen vinden. 
Bekenden van mij in Portugal kregen smekende brieven uit de gehele 
wereld om hen toch gestempelde exemplaren te sturen. In deze nood 
werd voorzien door naar het postkantoor te gaan en voor fraaie 
hoekstempeltjes te zorgen. Even de gom ervan afweken en er werd in de 
behoefte voorzien. 
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Het zal u duidelijk zijn wat de waarde is van een echt gelopen brief met 
een Travessia-zegel. Ze zijn bijna niet te vinden en  volgens de catalogi 
zouden ze bijna niets moeten kosten! Maar wie een echte heeft, moet 
hem koesteren. 

       Jan van Gerwen 
 
 

De Porto Franco zegels 
De zegels voor Portvrijdom 

 
In diverse landen bestond er een recht van frankeervrijdom voor 
verschillende instanties, maar dat dit recht verbonden was met een 
speciaal zegel daarvoor, was maar in weinig landen gebruikelijk. 
Dit “zegel voor Portvrijdom”  systeem werd 
voor het eerst in Spanje toegepast. Diego 
Castell publiceerde in 1868 het boekwerk 
“Cartilla Postal de España dat van grote 
betekenis was voor de toenmalige posterijen. 
Voor deze publicatie verkreeg hij persoonlijk 
Portvrijdom van een dankbare Spaanse 
regering en wel van 1 januari tot 30 juli 1869. 
Dit gebeurde door middel van een soort vignet 
waarop een enveloppe stond afgebeeld 
omgeven door de tekst Cartilla Postal de 
España, in blauwe kleur. 

 
Elf jaar later in 1880 verleende dezelfde 
Spaanse overheid Portvrijdom aan de 
beroemde Dr. Thebussem (Mario Pardo 
Figueroa). 
Hoewel het hier niet om een zegel ging, 
maar om enkele speciale stempels 
afgedrukt op enveloppes. 
Marques vermeldt niet waarom de 
Dokter zo beroemd was, noch kennen 
wij de reden van Portvrijdom en hoe 
lang deze duurde. 
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In juli 1881 kreeg António Fernández Duro ook het Portvrijdomrecht 
vanwege publicaties van zijn 
boek “Reseña historia de 
correos”. De schrijver liet 
daartoe een wart zegel 
fabriceren op geelachtig 
papier met de afbeelding van 
een opengeslagen boek op 
een olijftak. 
 
Portugal was het tweede land 
dat de Portvrijdom 
introduceerde, maar in dit 
geval voor een langdurige 
periode en alleen voor 
instellingen en instanties. 
Tot aan de Republiek – 1910 – 
verleende de Staat 
Portvrijdom met een privé-
zegel aan het Rode Kruis 
(1889); de Vereniging van de 
Portugese Burgerschutterij  (Atiradores Civis Portugueses) in 1899; De 
Nationale Hulpverlening aan Tuberculose in 1899 en het Aardrijkskundig 
Gezelschap van Lisboa (Geografia) in 1903. 
In 1898 gebruikte de Centrale Commissie van het eeuwfeest van India 
een zegel voor haar correspondentie met dezelfde privileges. 
Omdat alle Porto Franco zegels via speciale wetten en via de Posterijen 
geaccepteerd werden, worden zij als privezegels in de catalogi 
opgenomen. 
Kunnen wij bij de eerste Rode Kruis-zegels ons hierbij nog wat 
voorstellen, bij latere Rode Kruis-zegels en de producten van de 
Schutterij, Geografia en Tuberculose ging het enkel en alleen om de 
filatelist en handelaar. De zegels werden nauwelijks voor de port 
gebruikt. 
Faustino António Martins, handelaar in filatelistische (bulk)materiaal 
kocht regelmatig enorme voorraden op. Bij het Aardrijkskundig 
Gezelschap mocht men in het begin alleen handelen met gebruikte 
Geografia-zegels die bijna nooit bij de Posterijen werden gestempeld. 
Zodoende verkocht men slechts 700 gebruikte zegels à 40 Reis met een 
winst – na afweking – van 28 Escudos. 
Na protesten mocht men ook de nieuwe uitgiften postfris verkopen aan 
de handelaren en filatelisten. 
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Met de wetten van 1938-1939 werden alle Porto Franco rechten 
ingetrokken, zodat er tot heil van de filatelie een streep kon worden 
gezet onder deze periode van “postale vignetten”. 

       Jan van Gerwen 
 
 

Serviço oficial-zegel 
 
Aansluitend op het stukje van Jan van Gerwen, hieronder een  voorbeeld 
dat het Rode Kruis de kosteloze Serviço oficial-zegel mocht gebruiken 
om haar post te verzenden. Alleen het aantekenrecht, zijnde 1$50, 
moest worden betaald. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 november : Speciale Bijeenkomst “Portugese dag” 
 

met lezingen en gratis een hapje en een drankje. 
 

U komt toch ook !! 



Fernando Pessoa, pagina 13/16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Filatelistische  
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP) 


