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     VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 25 mei 2013 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.  
 
Bij deze IBERIA treft u drie consumptiebonnen aan die u tijdens deze 
bijeenkomst kunt gebruiken! 
 
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. 
 
AGENDA : 

 
1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
 Bestuursmededelingen; O.a. verkiezing volgens rooster van de functie 
   van:  

Secretaris: Henk Veen; hij stelt zich herkiesbaar;  
Veilingadministrateur: Nico Beek; hij stelt zich herkiesbaar;   

3.    Rondvraag;   
4. Sluiting. 
 
!! Wilt u zich verkiesbaar stellen voor één van de bovengenoemde 

functie (onder 2), 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 Ring 
Utrecht(zuid)/Jaarbeurs aanhouden. Na de brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal de afslag "Jaarbeurs" (afrit 17) nemen. 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. 
 
 
 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag  7 september 2013 te Utrecht (let op! Datum is gewijzigd) 
Zaterdag 23 november 2013 te Utrecht (Portugese dag!) 
 
 
 

EVENEMENTEN AGENDA 
 
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en internationale ten-
toonstellingen 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/cutenews/tabla.php en voor 
informatie over Portugese beurzen op de site van de CTT: www.ctt.pt.  
 
 

2013 
 
6 en 7 september 2013 

In de Veluwehal in 
Barneveld vindt weer 
de jaarlijkse na-
zomer beurs plaats 

onder de naam HOLLANDFILA. Veel handelaren en verenigingen zijn 
vertegenwoordigd. Meer info: www.eindejaarsbeurs.nl
 
20 - 28 september 2013 
In Leon, noord-Spanje zal op deze data de EXFILNA 
2013 worden gehouden. Dit is de jaarlijkse Nationale 
tentoonstelling en beurs die door de Spanjaarden als 
het filatelistische hoogtepunt van het jaar wordt 
ervaren. Er zullen waarschijnlijk enkele KSP leden 
naar toe gaan, w.o. Hans Vinkenborg, Wietze 
Hoogeveen en Frits van Beekum. Gegevens over de 
exacte locatie zijn ons op dit moment nog niet bekend. 
Komt u ook ? Wel is al bekend dat de Exfilna in 2014 
zal worden gehouden in Alicante.  
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28 en 29 september 2013 
Ook in het najaar wordt er weer een FNIP beurs in 
Antwerpen gehouden onder de naam ANTWERPFILA in 
de Antwerp Expo (v/h Bouwcentrum).  Op deze grote 
postzegel- en muntenhandelarenbeurs kunnen velen wel 

iets van hun gading vinden. Ik kan het aanbevelen ! Het 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.  
 
 
18 - 20 oktober 2013 
De POSTEX wordt zoals ieder jaar 
medio oktober weer gehouden in 
de Americahal in Apeldoorn. U 
vindt hier zowel een 
tentoonstelling als een groot 
aantal Nederlandse handelaren 
die overigens ook wel wat van Portugal en Spanje zullen hebben, maar 
verwacht niet te veel. Met uw KNBF pasje krijgt u korting op de toegangsprijs. 
De moeite waard ! Nadere info op www.postex.nl
 
 

 
24 - 26 oktober 2013 
In Duitsland wordt jaarlijks de grote tentoonstelling en 
beurs BRIEFMARKENMESSE SINDELFINGEN 
gehouden, dus in de stad Sindelfingen. Deze schijnt 
zeer de moeite waard te zijn maar dat weet ik niet uit 
eigen ervaring. Nadere info:  
www.briefmarken-messe.de
 

 
 
27 en 28 december 2013 
In de Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6 in 
Barneveld vindt weer 
de jaarlijkse EINDEJAARSBEURS plaats waarin is opgenomen Stamptales 
voor de kinderen. Open van 10-17 uur, toegangsprijs 3 euro. Er zijn ca. 160 
handelaren, het is vaak erg druk maar gezellig, dus warm aanbevolen. Meer 
info vindt u op www.eindejaarsbeurs.nl
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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 !! 
 
Op de vreemde Spaanse zegels die ik in de vorige Vraagbaak geplaatst heb 
ontving ik van niemand een reactie, dus zal ik er maar van uitgaan dat u die 
zegels ook niet heeft kunnen thuisbrengen. Ook op de fiscaalzegels met 
plaatsopdruk heeft nog niemand gereageerd. Daarom gaan we nu naar 
Portugal, wellicht zijn daar meer zegels van thuis te brengen. Allereerst twee 
fraaie afbeeldingen. 
 

 
Een groene en een rode versie van de Torre de Belem op een zegel met als 
opschrift ‘Conselho Nacional de Turismo de Portugal’. Het zijn prachtige 
zegels zonder waarde opdruk waardoor onduidelijk blijft wat het doel is van 
deze zegels. Er wordt in ieder geval geen geld mee gegenereerd. Het meest 
waarschijnlijk is dat het reclamevignetten zijn ter promotie voor het toerisme. 
Wie weet wanneer, door wie en waarom deze zegels zijn uitgegeven en 
bestaan ze ook gebruikt ? 
 
Verder heb ik nog twee vignetten/zegels van medische allure uit Portugal 
gevonden waarover ik graag meer wil weten. Ze zijn hieronder afgebeeld. De 
linkerzegel (excuses dat die scheef staat) heeft als tekst ‘Sanatorio Marítimo 
do Norte’ en verder nog ‘Caridade’ en een waardeopdruk van 2 cent en is in 
de kleur roodbruin. Door de waarde-indruk vermoed ik dat er waarschijnlijk 
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meer waarden van bestaan. Klopt dat? Het is uit de tekst wel duidelijk dat het 
gaat om een sanatorium waar frisse zeelucht de kindertjes goed doet ! Ik 
hoop dat er iemand is die ons meer hierover kan vertellen.     
 

Verder heb ik nog deze fraaie blauwe zegel 
gevonden. Hij lijkt te zijn uitgegeven door het pen-
sioenfonds van de Portugese Medische vereniging, 
getuige de woorden ‘Associacâo dos Medicos 
Portugueses’ en ‘Cofre de Beneficencia’. Bovendien 
staat linksboven ‘10 centavos’ zodat ik aanneem dat 
iedere zegel 10 centavos opleverde voor het 
pensioenfonds. Wat mij 
betreft hadden ze wel 
een iets minder serieus 
kijkende man op deze 
zegel mogen zetten 
dan deze dr. Sousa 

Martins. Maar als zegelontwerp vind ik hem wel 
geslaagd en ik hoop dat iemand ons kan 
vertellen wat de achtergrond van deze zegel 
verder is en of er nog meer waarden bestaan. 
Volgende keer zal ik nog wat meer Portugese 
zegels laten zien die ik niet kan thuisbrengen. 
Laat me weten wat u over deze zegels kunt 
melden ! 
 
 
 
 
 

K.S.P. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 
 
 
FINANCIEEL OVERZICHT 
De cijfers die u hierbij aantreft zijn gecontroleerd en in orde bevonden door 
de kascommissie bestaande uit de heren Mathijs Gremmen en Dio 
Glaudemans; deze laatste kwam in de plaats van Rinus Hagenaars die 
wegens ziekte dit jaar verstek moest laten gaan. Beide heren worden hierbij 
van harte bedankt voor hun werk en Rinus wensen wij van harte beterschap. 
Zij bevelen aan om het bestuur te dechargeren en deze jaarrekening goed te 
keuren.  
 
Het ledenaantal van K.S.P. blijft redelijk stabiel, net iets onder de 80 beta-
lende leden. Hiervan bezoeken ca. 20 leden actief onze bijeenkomsten terwijl 
circa 40 leden regelmatig kopen of verkopen op onze veilingen.  
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€ 0.47 met een afbeelding van Argentina Santos 
(1926). Zij zingt in de traditie van de “oude” fado en 
treedt nog op in haar eigen fadohuis “A Parreirinha” in 
Alfama. 

 
 
€ 0.57 met een afbeelding van 
Maria da Fé (1942). In 2009 
vierde zij haar 50-jarig jubileum 
met een groot concert in het 
Coliseu in Lissabon. Zij treedt 
regelmatig op in haar eigen fadohuis “Senhor Vinho”. 
 
  
€ 0.68 met een afbeelding 

van Rodrigo (1936). Een sympathieke fadista die 
jarenlang een eigen fadohuis gehad heeft in 
Cascais: “Forte D. Rodrigo” en nu nog regelmatig 
optreedt.   

 
€ 0.80 met een afbeelding 
van Camané (1967). De beste 
mannelijke fadista van dit 
moment. 
 
 
€ 1.00 met een afbeelding 
van Mariza (1973). Zij wordt 
internationaal gezien als de 
opvolgster van Amália 
Rodrigues. 

 
Ook is er een samenhangend paartje uitgegeven 
met een waarde van    € 1.00  

 
 
 
 
De meeste van de afgebeelde 
fadistas kunt u terugvinden in de 
film “Fados” van Carlos Saure die 
in 2007 is opgenomen. Ook is nog 
veel meer informatie te vinden op 
www.portaldofado.net/eng/
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Gelijktijdig met deze serie is door de CTT, in de serie culturele boekwerken, 
het boek “Fado” uitgegeven. Hierin staat met vele foto’s en afbeeldingen een 
uitgebreide beschrijving over de ontwikkeling 
van een geïmproviseerde dans met zang aan 
het eind van de 18e eeuw tot Fado 
hedentendage.  
 
Alle zegels zijn uitgevoerd in offset door 
Joh.Enschede. 
 
Henk Veen 
 
 
 
 
 
 

DE ‘TANGER’ OPDRUK VAN 1937-1938 
 
door: Hans Vinkenborg 
 
Van de ‘TANGER’ opdruk op Spaanse zegels zijn in de loop der tijd vele 
vervalsingen verschenen. In dit artikel wil ik u een overzicht geven van de 6 
meest voorkomende typen vervalsingen; er zijn er meer, maar die kom je 
zelden tegen. Hopelijk zijn de afbeeldingen voldoende duidelijk, ik heb deze 
uit een artikel overgescand waardoor ze van iets mindere kwaliteit zijn dan 
gebruikelijk.  Gelukkig zijn sommige vervalsingen zo grof dat je deze zelfs 
met deze afbeeldingen goed kunt onderscheiden. Toch zijn er ook heel 
goede vervalsingen en die kom je dan ook regelmatig in verzamelingen 
tegen. Ik hoop dat u op basis van de beschreven en getoonde afbeeldingen 
toch wel in staat bent om de zegels in uw verzameling te vergelijken met de 
valse types in dit artikel.  
 
De ‘TANGER’ opdruk komt voor op de zegels van Tanger Edifil nrs. 85 t/m 95 
en NE 7 en 8 uit 1937-1938. De achterliggende basiszegels zijn die van 
Spanje, te weten Edifil nrs. 664/5/6, 670/1/3/7/8 en 681/5/7 en van de NE 
zegels Edifil nrs. 674/5. 
De opdruk komt ook verschoven voor, kopstaand, achterstevoren en als 
dubbeldruk. Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar de catalogus en 
de literatuur. Allereerst toon ik u de echte zegel en de echte ‘TANGER’ 
opdruk. In het algemeen kan gezegd worden dat de echte opdruk mooi 
schoon gedrukt is met rechte letters en dat die er mooi afgewerkt uitziet. Bij 
een aantal van de vervalsingen is dat wel anders zoals zal blijken.     
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Vervalsing type 1. 
Dit type is erg slecht gedrukt. De letters zijn onregelmatig en de afmeting is 
onjuist. De letters GER staan iets te laag en zijn iets te groot. De inkt 
waarmee gedrukt is lijkt niet op de vette inkt van de originele opdruk.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vervalsing type 2. 
Deze opdruk komt alleen voor op een Spaanse zegel die niet voorkomt in de 
set zegels die in het echt gebruikt is, dus scharen we deze opdruk onder de 
fantasie-opdrukken. Deze valse opdruk komt o.a. voor op de Spaanse zegel 
Edifil nr. 688 (50 ct. blauw).  
De opdruk toont grote verschillen, het meest opvallend is dat de horizontale 
lijn boven de letters (de rechterpoot van de T) niet ver genoeg doorloopt. De 
letters zijn te groot. De T steekt naar onderen uit. Ook hier is de inkt afwijkend 
van de originele inkt terwijl de opdruk rood is in plaats van zwart. 
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Vervalsing type 3. 
Een redelijk gevaarlijke vervalsing die toch wel gemakkelijk te herkennen is 
omdat hij twee opvallende verschillen vertoont met de originele opdruk. Ten 
eerste is de letter R in het midden niet gesloten, het rechterdeel raakt niet de 
vertikale linkerpoot. Verder is de horizontale lijn (de rechterhorizontale poot 
van de letter T) aan het eind rond en niet hoekig. Tenslotte is de afstand 
tussen de bovenzijde van de letters en de horizontale poot van de T te groot.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vervalsing type 4. 
Deze valse opdruk heeft als meest kenmerkende onderscheiding de 
onderkant van de letter T. Deze onderkant loopt dik uit en lijkt daardoor 
dichterbij de letter A te staan. Verder zijn er veel kleine afwijkingen in de vorm 

van de letters en vooral in de uiteinden van 
iedere letter. De inkt lijkt op het origineel maar is 
minder dicht waardoor er wittige vlekken in de 
opdrukletters voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vervalsing type 5. 
Deze vervalsing is wel erg grof en ongelijk gemaakt, hij heeft bijna geen 
toelichting nodig. Alle letters wijken af, vooral de letter R die te klein is. Kijk 
naar de afbeelding (volgende pagina) en u ziet de verschillen zelf. 
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Vervalsing type 6. 
Dit type is een redelijk gevaarlijke vervalsing want hij is redelijk nauwkeurig 
nagemaakt. Zo op het 1e oog lijken de letters iets dunner te zijn dan in het 
origineel. De A is van boven iets te breed. De uiteinden van de letters T en A 
zijn niet hoekig genoeg. Deze vervalste opdruk is tot nu toe alleen gevonden 
op de zegels van 4 en 10 pesetas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik hoop dat u aan de hand van deze gegevens en afbeeldingen in staat bent 
om goed en vals van elkaar te onderscheiden. 
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DE POSTROUTE (5) 
 
door: Hans Vinkenborg 
 
Na het uitstapje buiten Cuba in de vorige aflevering gaan we nu nog iets 
verder. Hierbij toon ik u een brief van Cuba naar Spanje.  
De brief is gedateerd 9 november 1849, dus deze is verstuurd vóórdat er 
postzegels in gebruik waren genomen. Toch is hier ook wel de porto bij 
vooruitbetaling voldaan hetgeen blijkt uit het stempel FRANCO dat in het 
postkantoor van Havana is geplaatst. Hier is de brief: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De brief is verzonden naar de burgemeester van Logroño in Spanje en op de 
achterzijde van de brief is zoals voorgeschreven de rode Baeza nr. 8  
aankomststempel geplaatst van Logroño. De datum van de aankomststempel 
luidt 25 december 1849 dus de brief is 6 ½ week onderweg geweest en dat is 
redelijk lang (normaal is 4 a 5 weken).  
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Het FRANCO stempel dat hier getoond wordt is uitsluitend in Cuba gebruikt; 
er waren in die tijd nog een aantal andere franco stempels, maar die hadden 



toevoegingen, zoals Habana-Franco of het woord FRANCO stond daarin niet 
in het ovaal dat we hier zien.  
Om een idee te krijgen van de in Cuba gebruikte franco stempels in die 

dagen geef ik hierbij een 
afbeelding.  
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or die tijd was men 

Pas jaren later zou de 
vooruitbetaling van de portokosten 
verplicht gesteld worden.  
Maar vo
afhankelijk van het eventuele 
voorschrift van de rederij bij over-
zees transport. Deze brief is 
vervoerd met een schip van de 
‘Empresa de Correos Marítimos’ 
uit Spanje. Dit bedrijf had vanaf 
1827 vrijwel het alleenrecht van 
het vervoer van post tussen 
Spanje en Cuba en Puerto Rico 
(via de Canarische Eilanden) want 

zij hadden het vervoerscontract van de Spaanse overheid gegund gekregen, 
met als vertrekpunt Cadiz. Zij had twee-wekelijkse lijndiensten die ook in 
1849 nog werden uitgevoerd en voor deze route werden 4 schepen ingezet. 
In het Reglement van deze rederij was al in 1827 bepaald dat de porto vooraf 
moest worden betaald.  
Verder was het in die jaren gebruikelijk dat op de brief werd geschreven met 
welk schip de brief vervoerd werd. Als het geregelde lijndiensten betrof, zoals 
hier het geval was, dan werd meestal volstaan met een stempel waaruit de 
naam/route bleek. De ‘Empresa de Correos Marítima’ had 4 schepen op deze 
route varen en die hadden de stempels CORREO MARÍTIMO N° 1 t/m 4. 
Hieronder ziet u afbeeldingen van deze stempels. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Meestal waren deze stempels blauw, maar er zijn ook zeldzame gevallen 
bekend in rood en geel. Alhoewel hiermee werd aangegeven welk schip van 
de Empresa het vervoer had gedaan bestaan er ook tabellen/vaarschema’s 
van deze schepen waaruit je de preciese vertrek- en aankomstdata kunt 
lezen en vaak ook de naam van het schip. Voor de geschiedenis van de 
Empresa is hét standaardwerk een serie van 4 delen geschreven door 



Francisco Garay Unibaso getiteld Correos Marítimos Españoles, uit 1984. 
Daaruit blijkt ook dat vanaf april 1847 het aantal schepen werd opgevoerd tot 
8 en dat er vanaf toen dus ook 8 stempels gebruikt werden zoals hierboven is 
afgebeeld, genummerd 1 t/m 8.  
Alhoewel de Empresa het alleenrecht tussen Spanje en Cuba/Puerto Rico 
had werd er ook regelmatig post vervoerd met de Franse en de Engelse 
staatsrederijen, waarover de volgende keer meer. Tenslotte merk ik nog op 
dat er nog veel meer stempels bestaan die op de post in het scheepsverkeer 
werden gebruikt, en ook daarover zal ik u te zijner tijd verder informeren. 
 
 
 

Charles, Karel of Carlos Wiener 
 
In 1863 werd graveur Francisco de Borja Freire (FBF) 70 jaar na een 
diensttijd van 50 jaar als graveur eerste klas. 
Zijn ondergeschikte Luis Gonzaga Pereira, de tweede graveur, was toen 68 
jaar met een dienst van 51 jaar. 
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Naast het graveren van munten werden zij 
bij ons bekend als de graveur van de eerste 
Portugese zegels (CR 1-18). 
FBF werd algemeen geroemd om zijn 
vakmanschap en leverde fraaie producten; 
zijn foutje met de gladde haren van Don 
Pedro V werd hem snel vergeten (CE 5-9), 
toen van nummers CE 10-13 de “krullenkop” 
verscheen. 
 
Beiden graveurs gingen met welverdiend 
pensioen en leken de weg vrij te maken voor 
de derde graveur Frederico Augusto de 
Campos, maar de Casa da Moeda wenste 
wat hervormingen aan te brengen in de werkzaamheden en besloot om een 
school van beginnende graveurs op te richten. De publieke orde in Portugal 
meende dat daarvan de capaciteiten in het land ontbraken. Zelfs niet bij de 
derde graveur en dat men er goed aandeed het geluk in het buitenland te 
beproeven. Men wilde een buitenlandse graveur met een erkende 
competentie. 
 
De Belg Charles of Karel Wiener (of bij de Portugezen: Carlos Wiener) had – 
volgens geruchten - een grote faam als graveur o.a. in Engeland en in 
Nederland. 
De directeur van de Casa da Moeda zocht, via de Belgische gezant de Graaf 
van Seisal, contact met Carlos Wiener, die tijdens de gesprekken vermeldde 
dat hij Engelse Pondmunten gegraveerd zou hebben met het portret van 
Koningin Victoria. Dit gesprek diende in juli 1864 en resulteerde in een 



contract voor 6 jaar vanaf 1865. Carlos Wiener kreeg 720 Escudos jaarlijks 
met als extra’s 180 Escudos voor woonkosten en reiskosten inclusief 
verhuiskosten. 

Zijn taken werden duidelijk vastgesteld 
met nadruk op het graveren van nieuwe 
platen voor zegels en munten en tevens 
de school te leiden ter opleiding van 
jonge graveurs. 
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Hij moest in een periode van 3 jaar 
tenminste twee graveurs opleiden, die 
hem na 6 jaar zouden moeten opvolgen. 
5 Januari 1865 verhuisde Carlos Wiener 
naar Lisboa en begon de samenwerking 
met de derde graveur Frederico Augusto 
de Campos die meteen gepromoveerd 
werd to 2e graveur. 
Vanaf de eerste dag klaagde Frederico 
over de capaciteiten van Carlos Wiener; 
deze zou niet capabel zijn met een 
verleden zonder succes. Hij ging zelfs te 
raad bij de directeur van de Engelse Munt 
die hem terug schreef dat Carlos Wiener 
nooit ontwerpen voor zegels had 
gemaakt, laat staan gravures van 

Koningin Victoria. Carlos Wiener had een zestal proeven ingezonden voor 
een shilling munt, die verworpen waren, hoewel ze wel enige vakmanschap 
toonden. 
Frederico Augusto de Campos betreurde het dat hij zelf als ervaren graveur 
zijn gerechtvaardigde plaats als eerste graveur zag ingenomen door een 
(naar zijn mening) “bedrieger” die als een beginner werkte zonder enige 
praktische kennis van graveren, platen en zelfs van staal en relevante 
processen. Per brief werden deze klachten 
aan de Casa da Moeda bekend gemaakt 
met de nadruk op het feit dat Carlos Wiener 
geen leraar was op de door Carlos Wiener te 
leiden graveerschool, maar een beginnende 
leerling was die door Campos onderricht 
werd op allerlei gebied.  
Carlos Wiener zelf klaagde over zijn 
onvermogen om in een vijandelijke 
omgeving tot werken te komen. Er was een 
algemene totale tegenwerking bij het maken 
van de met “CW” gesigneerde zegels (de 
ongetande Fita Curva ofwel Kromme Band, 
CE 19-26 van 1866 en 1867 en Fita Curva 
getand CE 27-35 van 1867-1870).  



Carlos Wiener’s aandeel werd door Simoes Ferreira (van de catalogus) 
geminimaliseerd met de bewering dat de gravering door Campos was 
geleverd. 
In 1867 voelde Carlos Wiener zich gedwongen met contract op te zeggen en 
verdween hij na 2 jaar ellende weer naar Brussel. 
Campos werd de eerste graveur en produceerde de Don Luis Fita Direita 
(rechte band) zegels  zonder Carlos Wiener van 1870-1876 (CE 36-47). De 
Kromme Band werd dus een rechte om elke gedachte aan Carlos Wiener te 
niet te doen.  
Het is moeilijk 150 jaar na dato de waarheid te achterhalen. 
 
De hetze van Campos besloeg alle 
gebieden; Carlos Wiener zou 
nergens enig verstand van hebben. 
Hij verspilde staal door continu 
matrijzen te vernietigen door 
foutieve handelingen etc. 
Twee conclusies zijn mogelijk; 
Carlos Wiener was een oplichter die 
nooit gegraveerd had van wat 
Campos beweerde of hij had 
bijzonder veel pech in Lisboa met 
de door Campos vermelde fouten. 
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 Portugese kenners. 
de eerste graveur en leverde nog de 2 Reis 

et zou interessant zijn iets meer te weten te komen van Charles Wiener. 

Moeda in Lisboa attent gemaakt op de 

      Jan van Gerwen 
 

Het is waar dat de zegels van Don 
Luis Kromme Band CE 19-35 grof 
van gravure zijn, deficiënt en geen 
blijk geven van vakmanschap. 
De Don Luis Rechte Band zegels, 
CE 36-47, van graveur Campos  ►  
daarentegen zijn van bijzondere 
kwaliteit en worden tot de mooiste 
zegels van Portugal gerekend door de
Campos bleef verder 
Telegramzegel, CE 59; ook een bijzonder mooie gravure. 
 
H
Heeft hij voor Koning Willem III gewerkt in de munten en hoe was zijn carrière 
na de catastrofe in Lisboa , 
Wie heeft de Casa da 
“gerenommeerde” graveur en wat is de rol van de Portugese gezant. Is er 
helemaal geen onderzoek geweest naar zijn capaciteiten. Hij heeft tenslotte 
proeven van bekwaamheid getoond, maar waren dat zijn eigen ontwerpen? 
 

 



K
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arel WIENER (Karel), stempelsnijder, geboren op 25 maart 1832 te Venlo 

voornaamste penningen zijn: 

 

 
f en toe krijg je de 

ordt je niet wijzer. 
unnen krijgen en nadat ik deze 

       Nico Beek 

en overleden op 15 augustus 1887 te Brussel; hij leerde van zijne broeders 
Jacob en Leopold het tekenen en de beginselen van zijn vak. Hij vertrok in 
1852, na de “Academie van Schoone kunsten” te Brussel te hebben bezocht, 
naar Parijs, waar hij onder leiding van Oudiné werkte. In 1856 vestigde hij 
zich te 's-Gravenhage, waar hij tot stempelsnijder en beeldhouwer des 
Konings (Willem III) werd aangesteld. Van 1862-1864 was hij 
hulpstempelsnijder aan de Munt te Londen en van 1864-1867 
chefstempelsnijder aan de Munt te Lissabon. In 1867 vestigde hij zich te 

Brussel. 
Zijne 
Portretpenningen van van Aken, Burgemeester 
van Maastricht (1860) - zie afbeelding links -, 
van Dam van Isselt (1860), Richard Wagner 
(1876), Dr. Albert Mooren (1885), B. de Rumford 
(1885). Samenkomst van Willem III en koning 
Leopold I van België te Luik (1861), Ter eere 
van prins Albert van Engeland (1862), Bezoek 
van de Transvaalsche deputatie aan Nederland 
(1884).  Bron: Van Kerkwijk - NNBW. 
 

Edifil 1083a/b of Edifil 1088/89? 
A
vraag m.b.t. 
bovenstaande zegels 
wat het verschil precies 
is. In de catalogus wordt 
wel vermeld dat de 1e 
uitgifte ( 1083 a/b ) een 
iets andere zegelkleur 
en een iets andere 
opdrukkleur hebben dan 
de zegels van de 2e 
uitgifte (1088/89), maar 
uit de afbeeldingen van 
deze zegels met opdruk w
Recentelijk heb ik zegel 1083a te pakken k
naast zegel nr. 1088 had gelegd is het verschil wel te zien. 1083a is iets 
lichter van kleur en de opdruk van dit zegel blauw/zwart en dunner. Op een 
scan van beide zegels zijn de verschillen nauwelijks zichtbaar, zo dat een 
afbeelding geen zin heeft. Ik zal de zegels op de volgende bijeenkomst 
meenemen. Twijfelt u aan uw zegels of ze de 1e of 2e uitgifte zijn neem ze 
dan mee ter vergelijking waardoor u het precies weet. 



 20

 

 
ratis koffie/thee, soep en broodjes 

 weer een aantal

igen publicaties van KSP 
chterflap van deze IBERIA kunt u zien welke 

e september bijeenkomst  !! 
 we de september bijeenkomst een week 

etaling van uw KSP lidmaatschapsgeld 2013 
 een aantal leden die hun 

et keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD) 
g met de 

vals en blijkt het een ‘orginele’ 

DIVERSE BERICHTEN  
G
Ook bij deze IBERIA ontvangt u  
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 ! 
 
E
Op de binnenzijde van de a
publicaties van KSP te koop zijn bij Hans Vinkenborg (en die op de 
bijeenkomst te koop zijn). Daar zijn recent nog een aantal (kopie) uitgaven 
bijgekomen. Ook de CD Rom met de eerste 80 IBERIA’s inclusief een index 
is nog verkrijgbaar.  De CD Rom bevat een schat aan informatie en artikelen. 
De CD Rom is voor KSP leden te koop voor € 17,50  en voor niet-leden voor 
€ 20,-. Het boekje Echtheidskenmerken is uitverkocht, maar wij zijn (nog 
steeds) bezig met een herdruk die in 2013 beschikbaar komt. Wij houden u 
op de hoogte. Ook hebben wij nog exemplaren te koop van onze recente 
jubileumuitgave van IBERIA 100.   
 
D
Om technische redenen hebben
verplaatst. Deze was eerst gepland op 14 september maar wordt nu 
gehouden op 7 september, zoals vanouds in de zaal in het Bondsbureau in 
Utrecht. Noteer dit svp goed in uw agenda ! 
 
B
Op het moment dat we dit schrijven zijn er nog
contributie niet hebben betaald. Zij ontvangen in de laatste week van april 
nog een aanmaning. Als u hier eventueel bij hoort verzoeken wij u om de 
contributie van 25 euro spoedig over te maken (zie voor het bankrekening 
nummer de binnenomslag).   
 
H

KSP heeft een speciale regelin
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 
Fournier of Sperati vervalsing te zijn. Of 

misschien is die dure zegel toch echt! Informatie bij Frits van Beekum, Henk 
Veen of Hans Vinkenborg of 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 ! 
 
Veiling zegels Portugal. 
Zoals we u de vorige keer hebben bericht, heeft het KSP bestuur besloten om 
de Portugal veiling nog niet op te heffen. Daarbij gaan wij ervan uit dat u, de 
gevorderde Portugal verzamelaar, ons kunt helpen door ook eens een paar 
mooie kavels ter verkoop aan te bieden uit uw doubletten. Wij blijven het 
moeilijk te begrijpen vinden dat de Portugal verzamelaars alles al zouden 
hebben, dus mischien kunnen we op deze manier weer wat ‘beweging’ 
krijgen in de Portugal veilingen. Wij zullen dit beleid aan het eind van het jaar 
evalueren. 
 
Exfilna 2013 in Leon, Spanje.  
In de agenda heeft u kunnen lezen dat eind september 
aanstaande de jaarlijkse Exfilna tentoonstelling wordt gehouden 
in Leon. Hans Vinkenborg en Frits van Beekum zijn o.m. van 
plan om er heen te gaan, maar we hebben ook gehoord van 
Wietze Hoogeveen en van Edze van den Berg dat zij overwegen 
om ook naar Leon te gaan. Als er nog andere leden zijn die 
overwegen om daar naartoe te gaan dan zou het leuk zijn als die 
zich willen melden, dan kunnen we misschien een of meer 
ontmoetingen en diners plannen !  
 
Toezending veilinglijsten KSP. 
De veilinglijsten worden standaard alleen toegezonden aan leden die in de 
afgelopen 3 jaar tenminste 1 maal iets hebben gekocht op een KSP veiling of 
als zij zich expliciet hebben opgegeven. Wij doen dit om drukwerk- en 
portokosten te besparen. Mocht u geen lijst hebben ontvangen en toch prijs 
stellen op toezending dan kunt u dat melden bij Hans Vinkenborg en dan 
wordt uw naam weer op de mailinglist gezet.  
 
Manuskowski Filatelie in Den Haag. 
Een van de trouwe KSP leden is de heer Jacques van Beek, eigenaar van de 
bekende postzegelwinkel 
Manuskowski Filatelie in de 
Wagenstraat 105 in Den Haag. 
De winkel ligt op een steenworp 
afstand van de Prinsegracht en 
het stadscentrum waar u alle 
bekende winkelketens kunt 
vinden, leuk voor een dagje uit. 
Jacques heeft zo’n 20 jaar 
geleden de winkel overgenomen 
van de vorige eigenaar zonder de 
naam van de zaak te veranderen. 
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