IBERIA
№ 97

november 2011

Puerto Rico, aangetekende poststempels
pagina 7/16

Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 26 november 2011 zal de speciale
bijeenkomst “De Portugese dag” 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.
Bij deze IBERIA treft u drie consumptiebonnen aan die u tijdens deze
bijeenkomst kunt gebruiken!
Tijdens deze speciale Portugese bijeenkomst komen op onze
invitatie enkele buitenlandse gasten langs, waaronder de
voorzitster van onze Engelse zustervereniging PPS, zijnde Prof.
Isabel Vieira, alsmede Armando Teixeira, John Swan (secretaris
PPS), Steve Washburne (bestuurslid Amerikaanse zustervereniging
ISPP), Roger Lawson (veilingmeester PPS), Dave McIntyre
(rondzend-meester PPS) en ons trouwe KSP-lid en oud voorzitter
van de PPS Dave Davies. Een groot internationaal gezelschap.
AGENDA :
1. Opening;
2. Ingekomen stukken;
3. Bestuursmededelingen;
4. Rondvraag;
5. Lezingen, oa van Dave Davies;
6. Sluiting, aansluitend gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen,
ruilen, etc, met een (Portugees) drankje en een hapje.
De zaal in Utrecht is te bereiken:
- Per auto:
Vanuit richting Arnhem op snelweg na Bunnik afslag
"Utrecht-Nieuwegein-Hilversum-Breda". Afrit "Utrecht/Jaarbeurs" (Nr.
17). Beneden meteen rechts (Europalaan) en meteen weer linksaf
"Hollantlaan". Bij pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en
- na pleintje - linksaf = “Zeelantlaan”;
Vanuit richting Den Haag bij verkeersplein "Oudenrijn" richting Ring
Utrecht(zuid)/Jaarbeurs aanhouden (Let op! Situatie gewijzigd) Na de
brug over het Amsterdam-Rijnkanaal de afslag "Jaarbeurs" (afrit 17)
nemen. Onderaan afrit linksaf de “Europalaan” op. Onder viaduct door
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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.
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 bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

18 februari 2012 te Utrecht
2 juni 2012 te Utrecht
15 september 2012 te Utrecht
24 november 2012 te Utrecht (Spaanse dag!)

EVENEMENTEN AGENDA
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op 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 op j.a.vinkenborg@ziggo.nl. Als u Spaans
spreekt vindt u meer info over beurzen en tentoonstellingen op www.fesofi.es en voor
informatie over Portugese beurzen op de site van de CTT: www.ctt.pt.

2011/12
28 en 29 december 2011
Ook de eindejaarsbeurs wordt dit jaar weer gehouden in de Veluwehal in
Barneveld, onder de naam EINDEJAARSBEURS/STAMPTALES. Op
deze beurs vindt u vooral veel kleine handelaren en hier kunt u vast wel
wat vinden wat de moeite waard is. Zeer aanbevolen.
27, 28 en 29 januari 2012
De FILATELIEBEURS 2012 wordt jaarlijks gehouden in het Achmea
Health Center (voorheen Pandahallen) in Loosdrecht. Grote beurs met
veel semi-handelaren en NVPH handelaren met gratis toegang, gratis
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parkeren en een gratis shuttlebus vanaf het station Hilversum. Aanbevolen. Nadere info: www.filateliebeurs.nl
23 en 24 maart 2012
Op deze data wordt in ’s-Hertogenbosch de nationale
postzegelbeurs gehouden onder de naam FILAFAIR
(voorheen bekend als Hertogpost). Nadere info in het
Maandblad en op www.filafair.nl
31 maart en 1 april 2012
In Antwerpen wordt in het voorjaar weer in het Bouwcentrum (Antwerp
Expo) de grote postzegel- en muntenhandelarenbeurs gehouden waar
velen iets van hun gading zullen kunnen vinden. Ik kan het aanbevelen!
Deze wordt door de FNIP georganiseerd, onder de naam ‘ANTWERPFILA’. De adres van de beurs is Jan van Rijswijcklaan 191 naast de
ringweg rond Antwerpen met volop gratis parkeerruimte naast het
gebouw. Neem de afslag 4 en volg de A-12 tot over de ring en volg dan
naar rechts het bord ‘Expo’. De toegangsprijs is € 3,- voor 2 dagen. Info:
www.fnip.be.
19, 20 en 21 oktober 2012
In de Americahal in Apeldoorn wordt op
deze data de jaarlijkse POSTEX gehouden.
Bij deze gelegenheid zal KSP zich groots
presenteren met een tentoonstelling en een
stand. Nadere informatie hierover volgt
binnenkort. Noteer deze data vast in uw
agenda !

VRAAGBAAK
In de rubriek 'Vraagbaak' kunt u vragen of problemen aan de redactie en leden van
Iberia voorleggen waarop u zelf geen antwoord weet. Of de redactie legt vragen aan
u voor waarop de redactie geen antwoord weet. Dit kunnen vragen zijn met
betrekking tot zegels, maar ook m.b.t. onbekende stempels, vreemde opdrukken,
vermeende vervalsingen, literatuur, etc. Het staat vanzelfsprekend niet vast dat uw of
onze vraag of probleem zal worden opgelost, maar ..… niet geschoten is altijd mis !!
Alhoewel de redactie van dit blad zijn best zal doen om de vragen te beantwoorden,
is het echt noodzakelijk dat iedereen die een plausibele oplossing voor de
opgeworpen vragen kent zijn reactie doorgeeft aan Frits van Beekum (Portugal) of
Hans Vinkenborg (Spanje). Uw ervaring en kennis is echt nodig !!
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Ik ontving geen reactie op de zegels uit de vorige Vraagbaak zodat ik
verder nog niets kan zeggen over de 2 winterhulp zegels (Auxilio de
Invierno). Ook over de zegel van dr. Thebusem die ik toonde kan ik u
verder nog niets vertellen. Hieronder toon ik u drie zegels waarvan ik
geen idee heb hoe ik die in enige context moet plaatsen. De tekst
bestaat alleen uit de woorden Pro-local met daaronder de letters LCB of
PCB. Onder de voorstelling (een hand die de deksel van een pot gaat

optillen) staat het jaartal 1950. Tenslotte kunnen we vaststellen dat er
tenminste 3 waarden zijn en 3 kleuren. Blijkbaar zijn deze zegels
gemaakt om geld te genereren voor een lokaal doel, maar welk? Als u
het weet hoor ik het graag.

CE 52, de 5 Reis (Deel 2)
In het IBERIA-nummer 96 van september 2011 is de Profiel-uitgifte van
CE52-55 behandeld op pagina 8-13.
Bij de 5 Reis CE52 zijn daarbij 2 typen aangegeven respectievelijk type I
en type II, correct vermeld als afbeelding op pagina 11 en ten onrechte
verwisseld op pagina 10. Men dient op pagina 10 type I en type II te
verwisselen dus Type I = Type II en Type II is Type I.
De verwarring ligt bij Marquez die de lange witte baan bij II als type I
omschrijft en afbeeldt, terwijl de witte baan toch te wijten is aan een
geretoucheerde plaat, dus type II.
Ook vermeldt Marques dat het type II de zegels op Porcelana-papier
markeert vanwege de witte strook om meteen daarop een afbeelding te
geven van type II zonder witte strook.
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Merkwaardigerwijze is hierop nooit commentaar gegeven, hoewel Afinsa
(lees: Ferreira) wel de juiste typen I en II hanteert.

Toevallig bezit ik het moeilijke zegel op Porcelana-papier en dat geeft
duidelijk de witte strook aan via neus, langs oog richting oor, dus is dit
type II, geretoucheerd zoals vermeld en correct bij Afinsa.
Al het leed wordt dus eenvoudig opgelost door op pagina 10 van de I
een II te maken en van de II een I.
Jan van Gerwen

Koning Don Luis I en de telefoon
Van 1862 tot 1892 sierden CE 14-67 het gelaat
van Don Luis I van voren en van opzij, met
uitzondering van CE 48, de krantenzegel. Een
dikke 50 zegels gedurende 30 jaar is geen
overdreven uitgifte, ware het niet dat
papiersoorten, plaatfouten, tandingen etc. een
ware nachtmerrie veroorzaakten voor de
specialisten in de Filatelie. Boeken zijn over een
vijftigtal zegels gepubliceerd alsmede tientallen
artikelen en nog steeds duiken nieuwe
gegevens op.
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Net als in diverse andere landen was het hoogst ongepast iets
denigrerend over de Koninklijke Familie te publiceren in die dagen;
echter werd er aan de borreltafel duchtig gesproken over de gedragingen
van vorsten, weliswaar zwaar overdreven, zonder enig bewijs, maar
toch!
Vooral na het uitroepen in 1910 van de Republiek viel het land uiteen in
Monarchisten en Republikeinen, waarbij die laatsten geen goed woord
overhadden van het koningschap.
Merkwaardig is dat tot op heden in Portugal als officiële feestdag de Dag
van de Monarchie gevierd wordt, als ook op een andere datum de Dag
van de Republiek; twee dagen die het volk nu met plezier viert. De
Monarchistische partij is verwaarloosbaar met minder dan 1% stemmers.
Duque de Bragança, de troonpretendent pretendeert niets, maar leeft
rustig in Lisboa.
Er werd dus rond 1880 nooit iets verkeerds over de koning gepubliceerd
naar des te meer gesproken!
In 1877 werd er voor het eerst geëxperimenteerd in Lisboa met de
telefoon. Op 26 april 1881 was men al zover dat er een telefoonlijst werd
gepubliceerd met 22 namen en nummers, die het Bell-systeem
hanteerden.
Nu was het een publiek geheim dat koning Luis I al vanaf 1877
geïnteresseerd was in de telefonie. Al voor de 22 aangesloten nummers,
had hij zich verzekerd van enkele verbindingen vanuit zijn slaapkamer,
zijn suites in een hotel en de Opera in Lisboa.
Als fervent opera-bezoeker verschafte hij zich dus de weelde van een
toestel in zijn slaapkamer, zodat hij bij ziekte toch via de telefoon
verbonden kon zijn met de telefoon in de opera. Men kan zich hierbij
voorstellen hoe bij een eerste experimentele telefoon de
geluidsweergave vanuit de opera was! Mijn (Portugese) telefoon in 2011
kraakt zo nu en dan ook zodat de weergave in ±1880 niet geruisloos kan
zijn geweest.
De hotelkamerverbindingen waren
bestemd
voor
de
ontelbare
avonturen op amoureusgebied van
de koning die zijn uitverkorenen
zodoende
gemakkelijk
kon
bereiken.
De
allereerste
experimentele
telefoonverbindingen werden aldus
op een heel speciale manier
uitgevoerd.
Jan van Gerwen
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AANGETEKENDE POST STEMPELS VAN
PUERTO RICO
door: Hans Vinkenborg
Bij de koloniën Cuba en Puerto Rico hebben destijds in de Spaanse
periode zegels bestaan voor gewone frankering van post, voor drukwerk
(impresos) en voor telegraafgebruik (telégrafos). Voor aangetekende
post hebben nooit aparte postzegels gecirculeerd, dit werd op de brief
geschreven of gestempeld (‘correo certificado’) of zichtbaar gemaakt op
een andere wijze. Aparte plakstrookjes en b.v. zegels voor ‘correo
urgente’ bestonden toen nog niet, deze zijn na de koloniale periode wel
in Spanje in gebruik gekomen.
Op een eiland als Puerto Rico waren in de periode 1855-1898 ongeveer
105 dorpen en steden met een eigen postkantoor die de post voorzagen
van hun plaatsnaamstempel. De oppervlakte van Puerto Rico is ca. 80%
van de oppervlakte van Nederland, dus dat waren naar verhouding niet
zo veel postkantoren en dat is grotendeels verklaarbaar door de ontoegankelijkheid van grote delen van het eiland vanwege de hoge en steile
bergen (tot 2,5 km hoog).
Spoorlijnen bestonden niet, behalve korte stukjes op vlakke gebieden.
Per muilezel kon je nog wel een eind komen maar niet overal en veel
van de post ging dus ook ‘buitenom’ per boot naar de andere kant van
het eiland of de volgende havenplaats. De postroutes liepen dus ook
meestal haaks op de kustlijn.
Op die 105 postkantoren werden vanzelfsprekend af en toe ook wel
poststukken bezorgd die aangetekend moesten worden verzonden en
die brieven werden door de afzender meestal voorzien van het opschrift
‘Certificado’ in de linkerbovenhoek van de briefomslag. Ook in de
prefilatelistische periode (voor 1855) was dit het geval. Van dat opschrift
op de briefomslag weten wij dat er een aparte behandeling gegeven
werd aan aangetekende post, maar in de literatuur zijn geen Koninklijke
Besluiten gevonden voor die voorperiode waaruit duidelijk wordt hoe
deze poststroom moest worden behandeld. Ook de afwijkende
frankeertarieven die voor deze post moest worden berekend is
grotendeels onbekend omdat de relevante besluiten niet allemaal
bewaard zijn gebleven.
Vanaf 1855, het moment van de introductie van de eerste postzegels in
de koloniën werd in Puerto Rico de post voorzien van een stempel
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waarmee werd aangegeven dat het om aangetekende post ging. Er
waren in de beginjaren een aantal typen stempels in gebruik die ik hierna
zal tonen, ook op zegel. Al deze stempels hebben gemeen dat er geen
plaatsnaam vermeld werd, dit kwam pas later. De volgende typen
kwamen voor:
CERTIF

Deze zwarte Certif stempel komt voor op de eerste emissies van Puerto
Rico tot en met het tijdperk van Alfonso XII (periode 1855-1884). Later
gebruik is zeldzaam en waarschijnlijk een vergissing. Deze stempel komt
het meest voor van alle aangetekende stempels zonder plaatsnaam en
hij werd ook gebruikt in Spanje zelf en in Cuba. Ik heb deze stempel ook
op brief dus daarvan toon ik u ook graag een afbeelding.
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CERTIFICADO

Deze stempel is schaars en ik heb hem alleen gezien op zegels in de
periode 1877-1879 op de zegels van Alfonso XII. Ook deze is zwart.
Maar in de literatuur zijn afbeeldingen van dit stempel te vinden op
brieven vanaf 1865, dus hij was al eerder in gebruik.
CERTIFICADO IN EEN BOX
Ik neem deze stempel op omdat
hij, zoals uit de afbeelding blijkt,
voorkomt op enkele postzegels
van Puerto Rico. Maar in de
literatuur wordt dit stempel niet
genoemd en is hij onbekend. Ik
heb ook maar 2 zegels met dit
stempel dat voorkwam in de
periode 1895-1898. Mijn vermoeden is dat deze afstempeling is
geplaatst toen de brief in transit was en dat het dus toeval is dat dit
stempel te vinden is op postzegels van Puerto Rico. Het stempel op de
linkerzegel is blauw, op de rechterzegel zwart. Overigens bestaat dit
stempel in meerdere landen maar ook in de koloniën Cuba en de
Filipijnen dus het is zeer wel mogelijk dat de stempel in een andere
Spaanse kolonie is geplaatst toen de brief daar voorbijkwam. Maar de
stempel op de postzegels is niet geheel identiek aan deze stempels in
Cuba en Filipijnen, die ik hier voor de volledigheid wel even toon. De
linker stempel is van de Filipijnen en de rechter van Cuba.
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RECOMMANDÉE

Het curieuze van deze stempel is dat hij violetpaars is. Alhoewel de literatuur deze stempel vermeld als een stempel die in Puerto Rico in gebruik was en alhoewel ik daarvan twee voorbeelden kan tonen uit mijn
verzameling, vermoed ik dat ook dit stempel geen stempel van Puerto
Rico is maar een stempel dat op de Franse paqueboten gebruikt werd en
dus eigenlijk bij de Franse stempels moet worden ondergebracht. Veel
post uit het Caribisch gebied werd immers met Franse of Engelse
schepen naar Europa vervoerd. De reden waarom ik afwijk van de
algemene opvatting in de literatuur is als volgt: op beide zegels ziet u
ook een deel van een zwart rechthoekig stempel dat ik hierna zal
beschrijven (het octogonale stempel) en dat in Puerto Rico is geplaatst
om aan te geven dat het aangetekende post betreft. Waarom zou een
postbeambte nadat hij de zegel al heeft gestempeld een tweede paarse
stempel eroverheen plaatsen, dat is niet logisch. Het is wel goed
denkbaar dat de Franse postbeambte op de paquebot deze Franse
stempel later erbij plaatste om in zijn eigen taal en voor de verdere postbezorging in Europa aan te geven dat het aangetekende post betreft.
R-STEMPEL IN EEN BOX
Ook over deze vaker voorkomende stempel bestaat enige controverse.
Ik heb in de literatuur niet kunnen vinden wanneer deze ‘R-stempel in
een box’ gebruikt moest worden. Ik heb 6 zegels in mijn verzameling met
deze stempel en die zijn allemaal gezet op zegels van Alfonso XIII uit de
periode 1896-1898, met of zonder Habilitado opdruk. Maar deze stempel
is ook bekend op aangetekende brieven uit de eerdere perioden na ca.
1880. In de meeste gevallen werd deze stempel op de briefomslag geplaatst en niet op de zegel, want daar zijn veel voorbeelden van.

Twee
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voorbeelden van aangetekende brieven:

Een brief met een paars RECOMMANDÉE stempel die in 1895 werd
verzonden van San Juan naar Italië met een fraaie veelkleurige frankering.

Een brief uit 1898 van Ponce naar Berlijn via Le Havre met het R stempel in een box. In sommige gevallen werd dit R stempel gedeeltelijk over
de postzegels geplaatst, zoals hierboven werd getoond bij de afbeelding
van de losse zegels.
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Deze laatste stempel moet overigens niet verward worden met de R opdruk zonder omlijning; als u die opdruk aantreft op een zegel van Alfonso
XII, dan betreft het een toegestaan fiscaalgebruik van die zegel; hierover
heb ik u voorheen al eens geïnformeerd (de R staat dan voor Recibo).

HET OCTOGONALE STEMPEL
Naast de hierboven getoonde plaatsnaamloze stempels waren er echter
ook speciale achtkantige stempels in gebruik voor aangetekende post op
een 8-tal grotere postkantoren op het
eiland. Dit speciale stempel kom je vrij
regelmatig tegen als je aandacht aan
stempels op zegels van Puerto Rico
besteed en in alle gevallen betreft het
een stempel geplaatst op zegels van de
laatste emissie van Alfonso XII (1882)
en (vooral) alle emissies van Alfonso
XIII (dus
de periode van 1890-1898). Het was dus zo dat als aangetekende post
werd afgeleverd bij een van die 105 postkantoren dit eerst naar een van
de 8 hoofdpostkantoren ging waar aangetekende post kon worden
verwerkt. En daar werd het poststuk voorzien van het zwarte of blauwe
octogonale certificado stempel dat aan de buitenzijde een afmeting heeft
van 31 x 22 mm. U ziet hierbij een afbeelding van de stempel van San
Juan. Die 8 plaatsen waar deze speciale certificado stempels gebruikt
werden zijn: San Juan, Aguadilla, Arecibo, Caguas, Guayama,
Humacao, Mayagüez en Ponce. De meeste van deze plaatsen liggen
direct aan de kust. Het is overigens bekend dat dit stempel ook wel als
aankomststempel gebruikt werd bij ontvangst van aangetekende post uit
vooral het buitenland. De stempel is veel groter dan 1 postzegel, dus op
een zegel vind je altijd maar een fragment van het stempel. Maar als je
weet waar je naar moet kijken en als je weet dat er maar 8 verschillende
zijn dan kun je die 8 stempels vrij snel identificeren want meestal is wel
één of meer letters van de plaatsnaam zichtbaar. Hieronder ziet u van
elke genoemde plaats een paar voorbeelden.
San Juan:
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Aguadilla:

Arecibo:

Caguas:

Guayama:

Humacao:

Mayaguez:

Ponce:
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De meest voorkomende identificeerbare plaatsnamen op deze stempels
zijn van San Juan, de hoofdstad. Maar daarna komen ook Caguas en
Mayagüez, Guayama en Ponce redelijk vaak voor. Veel schaarser zijn
deze stempels van Aguadilla, Arecibo en Humacao.
Verder is er nog een nooit opgeloste filatelistische discussie over een
andere wijze waarop post werd voorzien van een teken waaruit zou
blijken dat het aangetekende post betreft: op de brief werd dan op de
voorzijde in iedere hoek een ‘O’ geschreven of
gestempeld. De discussie is overigens over het feit dat
niet voor honderd procent vaststaat dat deze ‘O’
inderdaad aangeeft dat het aangetekende post betreft,
de andere uitleg is dat deze ‘O’ aangeeft dat het ‘correo
de cabotaje’ betreft, post die per kustschip werd vervoerd
van a naar b. Maar niet iedereen deelt die mening omdat de
post die per cabotaje werd vervoerd meestal werd voorzien van andere
opschriften of de naam van de boot en in Cuba zelfs van aparte cabotaje
stempels. Ik heb overigens ook een
postzegel die op soortgelijke wijze in
iedere hoek van een gestempelde ‘O’ is
voorzien, zoals u hiernaast ziet en één
met een handgeschreven ‘O’. Maar dat
is blijkbaar uitzonderlijk want meer heb
ik er nooit gezien. Of deze ‘O’ stempel
dus wel of niet te maken heeft met
aangetekende post blijft voorlopig nog onduidelijk.
In veilingcatalogi kun je verder soms
brieven
tegenkomen
waarop
een
stempel is geplaatst dat er zo uitziet als
op deze afbeelding. Er zijn afbeeldingen
bekend met de plaatsnaam San Juan en
Arecibo die van elkaar verschillen; een
andere heb ik nooit gezien. Deze
stempels zijn heel schaars en een brief
met zo’n stempel kost al snel enkele duizenden Euro’s. Een fragment
van dit stempel op een postzegel heb ik nooit gezien. Hieronder toon ik u
twee brieven waarop dit stempel voorkomt van resp. San Juan (1) en
Arecibo (2), beiden in het blauw. Het is m.i. een administratief stempel
en geen stempel met de bedoeling om postzegels af te stempelen.
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(1)

(2)
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Tenslotte is er nog een brief bekend met een rood R stempel van San
Juan van een ander type dan die welke hieronder werd getoond.
Deze brief ging van San Juan naar Barcelona en is afgestempeld in
1896. Volgens opschrift is deze met een Franse paquebot vervoerd,
maar stempels daarvan ontbreken.

In dit artikel heb ik alleen geprobeerd visueel duidelijk te maken welke
vormen van stempels etc bestaan op zegels en brieven van Puerto Rico.
In de toekomst zal ik nader ingaan op tarieven (voor zover daarvan meer
bekend is), postroutes en andere wetenswaardigheden met betrekking
tot correo certificado.

Gebruikte literatuur en bronnen:
• filatelistisch materiaal uit de verzameling van de auteur.
• diverse veilingcatalogi van o.a. Spinks, Harmer, Nutmeg, Soler y
Llach, Subastas de Madrid, Torres, Köhler en anderen.
• standaardliteratuur over de filatelie van Puerto Rico van Pedro
Monge, Preston, Sanburn, Garcia-Lomas en Storer.
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DE TOREN VAN DE IGREJA DOS
CLÉRIGOS IN PORTO
Het zal de meesten van de Portugese
verzamelaars niet veel zeggen; deze
Toren die rond 1750 bovenop de kerk
werd geplaatst met verschillende
verandas, heel lang en mager. De kerk
van de Irmandade dos Clérigos werd
gebouwd in 1732 en zou 100 jaar later
een belangrijke rol gaan spelen bij de
postbezorging in Porto.
De segunda Exposiçao do Porto - 2a
BEPEX- kreeg van het Ministerie van
Communicatie toestemming om per 26
mei 1947 twee zegels uit te geven naar
aanleiding van de Sint Jan feesten in
Porto
en
de
Filatelistische
tentoonstelling.
Op de twee zegels staat de Torre dos Clérigos aangegeven zonder dat
er een duidelijke reden voor te vinden is. Pás na veel navragen en
nalezen, is er duidelijkheid gekomen wat betreft de zegels en de speciale
postkaart van deze tentoonstelling. Uiteraard betreft het hier twee
vignetten omdat er geen enkele postale betrekking is waardoor de
zegels nergens terug te vinden zijn in de diverse catalogi met
uitzondering van de toch meest serieuze Simões Ferreira die ze wel als
vignetten met prijzen vermeldde. Het is interessant te zien dat zegels en
postkaart op diverse veilingen worden
aangeboden en tegen zeer hoge prijzen
verkocht worden. Zelfs zijn de vignetten in
een voorgedrukt album opgenomen.
Welnu, rond 1850 was er tussen Londen en
Porto een druk postverkeer; zoals bekend
was Porto een “Engelse” stad met diverse
Engelse bedrijven en echte Londense
society clubs. Daar er nog geen
telefoonverkeer was, was men voor
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bestellingen etc. aangewezen op de postleveringen die regelmatig vanuit
Londen Porto bereikten via de Peninsular & Oriental scheepvaart
maatschappij en wel met pakketboten.
Nu ligt Porto niet aan zee maar is via de
Douro rivier daarmee verbonden en de
pakketboten hadden geen tijd om de hele
rivier op- en af te varen om enkele
postzakken af te leveren. Op een veilige en
van te voren afgesproken plaats konden de
postzakken op volle zee worden opgehaald
en de Posterijen stelden Sr. Manuel
Francisco aan als ophaler van de
leveringen. Daartoe kreeg Manuel de
beschikking over een “catraia” waarmee hij
de hoge zee diende op te varen. Nu is een
“catraia” een eenspersoons bootje en
waarschijnlijk voortbewogen in 1850 met
roeispanen; een zeiltje helpt niet om door
de branding te komen.
Porto ligt niet zover van Kaap Finestere
verwijderd en de Atlantische Oceaan heeft
een stevige branding zelfs op mooie dagen. Heden tendage blijven de
vissers met motorboten en radar vaak binnen omdat de barras bij slecht
weer soms dagen achtereen blijven gesloten, vooral in de winter.
Men kan zich voorstellen hoe Manuel zijn dagelijkse roeitochten op de
volle zee liet afhangen van de weersomstandigheden. Manuel had geen
zin om zijn leven te riskeren voor enkele postzakken wanneer de zee
woest was, dan bleef hij wijselijk binnengaats. Vandaar dat men in Porto
dagelijks nooit wist of er wel of geen postbestelling zou zijn en daarom
bemoeide zich de Asociaçao Comercial do
Porto met dit probleem en sloot met de
Irmandade dos Clérigos - de Broederschap
van de Clerus - een accoord om van de
Torre dos Clérigos gebruik te mogen
maken.

Bij een schone dag was de postlevering
gegarandeerd en werden er op de hoogste
veranda van de Torre twee vlaggen met de
kleuren en initialen van de P & 0 gehesen,
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bij storm of eventueel minder mooi weer, waarbij Manuel geen gevaar
wilde lopen, werden er ballonnen van blik in de Torre gehesen, zodat
men met een blik naar boven kon zien of er post kwam of niet. In 1850
was Porto lang niet zo groot als tegenwoordig en kon men dus overal die
lange Torre in de stad zien. In de loop van de jaren is het postpersoneel
minder stressgevoelig geworden. Was er in het Wilde Westen nog het
dreigende gevaar dat postkoetsen door Indianen en bandieten werden
overvallen en had later Manuel in Porto met levensgevaar zijn postale
taken te vervullen, tegenwoordig loopt de postbode als enige risico een
scheur in zijn broek van een bijtende hond.
Jan van Gerwen

Projecto desconocido (1)
Door: Hans Vinkenborg
In de Spaanse veilingcatalogi zie je met een zekere regelmaat Spaanse
postzegels voorbijkomen die ons niet bekend voorkomen en die ook niet
kunnen worden teruggevonden in de Edifil catalogus. Meestal geeft de
veilingcatalogus wel een indicatie wat het is of wordt er verwezen naar
de proevencatalogus van Galvez. Dat gebeurde ook eerder
dit jaar toen de twee hierbij afgebeelde zegels werden aangeboden bij Soler y Llach.
Toen ik de catalogus van
Galvez erbij pakte bleek daar
dat ook Galvez niet wist wat
dit voor zegels waren en in
zo’n
geval
worden
ze
ondergebracht in de categorie ‘projecto de origen desconocido’. Dat
betekent dus een ‘stuk van onbekende herkomst’. En daarmee wordt
bedoeld dat de zegels niet uit de Staatsdrukkerij komen.
Galvez weet ook verder niet veel van de zegels maar deelt ze in in het
jaar 1900 en geeft ze het nummer A109 (50ct groen) en A110 (50ct
oranje). Er zijn dus maar twee waarden bekend. De zegels hebben links
en rechts de tekst SELLO POSTAL hetgeen insinueert dat ze wel voor
postaal gebruik bestemd waren. Maar de voorstelling van een ster met
daarboven een kroon helpt ons niet veel verder bij het thuisbrengen van
deze zegels, ook niet als we ze plaatsen tegen de achtergrond van de
toen juist uitgevochten (en verloren) Spaans-Amerikaanse oorlog. De
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zegels tonen geen naam van een drukkerij en zijn gemaakt in boekdruk
op een soort dun doorschijnend papier. Het zal wel nooit bekend worden
wat het verhaal achter deze postzegels is.

AANBIEDING

1985 - Architectuur 50 escudos, CE 1721, paartje met afwijkende kleur!
Indien er leden zijn, die geïnteresseerd zijn in deze kleurafwijking, dan
kunnen zij het volgende doen:
Neem een paartje (mag eventueel ook een blok van 4 zijn) en dek één
van de zegels af met een passend velletje papier. Leg het setje
ongeveer 3 tot 6 maanden in de vensterbank. Het resultaat zal een
schitterende kleurafwijking zijn. Let op: het lukt niet met alle waarden uit
de architectuur serie.
Henk Veen

DIVERSE BERICHTEN
Gratis koffie/thee, soep en broodjes
Ook bij deze IBERIA ontvangt u weer een aantal
consumptiebonnen waarmee u bij de bijeenkomst gratis
consumpties kunt afhalen in de koffiekamer. Koffie/thee of
cola, maar het mag ook een broodje of soep zijn. Een extra
reden om te komen !
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Is uw e.mail adres gewijzigd?
Wilt u Henk Veen s.v.p. een mailtje sturen als uw adres is gewijzigd? Zijn
adres is als vanouds: ksp-iberia@planet.nl. Zorg dat u bereikbaar blijft.
Bedankt voor uw hulp !
Eigen publicaties van KSP.
Op de binnenzijde van de achterflap van deze IBERIA kunt u zien welke
publicaties van KSP nog te koop zijn bij Hans Vinkenborg (en die op de
bijeenkomst te koop zijn). Ook de CD Rom met de eerste 80 Iberia’s
inclusief een index is verkrijgbaar. De IBERIA’s omvatten de periode
vanaf april 1987 tot september 2007 in pdf en voor zover nodig wordt
Adobe Acrobat er standaard bijgeleverd. De CD Rom bevat een schat
aan informatie en artikelen en eigenlijk kunt u niet zonder deze
informatie als u uw hobby serieus neemt ! De CD Rom is voor KSP leden
te koop voor € 17,50 en voor niet-leden voor € 20,-. Het boekje
Echtheidskenmerken is (tijdelijk) uitverkocht.
Annonces
De advertenties in Vraag en Aanbod zijn gratis voor leden. Zoekt u iets?
Wilt u iets kwijt? Meld het aan. Heeft u al een advertentie, kijk dan of
deze nog actueel is en geef uw wijzigingen door aan Hans Vinkenborg.
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen gereduceerde tarieven zegels kunt laten keuren. Maak hier gebruik van als u
twijfelt aan de echtheid van uw zegel ! Voor de prijs hoeft u het niet te
laten ! Wie weet is uw zegel vals en
blijkt het een ‘orginele’ Fournier of
Sperati vervalsing te zijn. Of misschien
is die dure zegel toch echt! Informatie
bij Frits van Beekum, Henk Veen of
Hans Vinkenborg. Informatie kunt u
krijgen bij genoemde heren of vinden in het Maandblad Filatelie. Als u
alleen een mondelinge mening wilt kunt u uw dubieuze zegels ook
gewoon meenemen naar de bijeenkomst, soms kunnen we u direct
uitsluitsel geven !
KNBF Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de gratis elektronische nieuwsbrief van de
KNBF? Deze verschijnt maandelijks en staat boordevol aardige feiten,
artikelen en nieuwtjes. Ook vindt u daarin een actuele agenda voor
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lokale beurzen. U kunt worden opgenomen op de mailinglist door een
berichtje te sturen naar de redactie op: redactienieuwsbrief@knbf.nl
Elektronisch lidmaatschap
KSP kent ook het elektronisch lidmaatschap voor € 18 per jaar. Slechts
weinig mensen hebben zich hiervoor opgegeven, maar we zetten de
proef voorlopig wel door. Als u zich hiervoor wilt aanmelden kunt u
contact opnemen met onze secretaris, Henk Veen (zie de binnenzijde
van de omslag). U krijgt dan geen papieren versie van IBERIA en geen
veilinglijsten etc. meer per post thuisgestuurd. Wel krijgt u toegang tot de
website van KSP waar u met een steeds wisselend password toegang
krijgt tot de veilinglijsten en IBERIA. Eventueel kunt u dat zelf printen.
Het 25-jarig jubileum van KSP in 2012
In de vorige 2 bijeenkomsten hebben we uitgebreid stilgestaan bij de
organisatie rondom het 25-jarig jubileum van KSP in 2012. Het bestuur
heeft haar plannen toegelicht en verschillende leden hebben aanvullende ideeën aangedragen die worden meegenomen bij de verdere
uitwerking van de plannen. Ook het bestuur zelf heeft nog wat plannen
toegevoegd aan het programma. In de 1e IBERIA van 2012 zullen wij u
meer vertellen over de activiteiten die op stapel staan. Wel zoeken wij
nog leden die in 2012 iets van hun verzameling willen laten zien tijdens
de bijeenkomst in Utrecht. Mogen wij ook op uw medewerking rekenen?
Meldt u svp aan bij Frits of Hans. Op de Postex in Apeldoorn zullen wij in
oktober een grote Spanje Portugal tentoonstelling houden en daarbij zal
KSP een stand opzetten. Een flink aantal leden heeft al toegezegd om
één of meer kaders te zullen vullen. U ook ?
Aanlevering veilingmateriaal
Uw te veilen materiaal kunt u inleveren bij Nico Beek (Spanje) of bij Jerry
Spaans (Portugal) en dat wordt dan opgenomen in 1 van de 3 veilingen
die tijdens de kwartaalbijeenkomst worden gehouden. Wel verzoeken wij
u dat materiaal eerst uit te kavelen en te nummeren en te prijzen.
Ook u heeft vast wel dubbel materiaal waar een ander naar op zoek is.
Dus zoek s.v.p. uw materiaal bij elkaar en biedt het aan !

VRAAG EN AANBOD
In de rubriek 'Vraag en Aanbod' kunnen alle leden van KSP gratis een advertentie
plaatsen of een oproep doen die iets met de Spaanse of Portugese filatelie te maken
heeft. Berichten kunnen worden doorgegeven aan Frits van Beekum of Hans
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