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VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 17 november 2007 zal de zeer speciale bijeenkomst, “De
Spaanse EN Portugese dag” plaatsvinden in het Bondsbureau,
Zeelantlaan 11 te Utrecht. Telefoon zaal: 030 - 2800.128.
Deze bijeenkomst staat in het teken van het 20-jarig bestaan van KSP!
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.
In verband met ons jubileum is de koffie (etc.) en de lunch gratis!
AGENDA :
1.
2.
3.
4.
5.

11.00 - Opening; ingekomen stukken en bestuursmededelingen;
11.30 - verzameling “Portugees India” van Dave Davies *
12.00 - Lunch;
13.00 - Veiling;
13.30 - Gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen, ruilen, etc,
met een (Spaanse en Portugese) drankjes en een hapjes in verband
met de viering van het 20-jarig bestaan. Zie ook pagina 29 en 30.

* Tijdens deze bijeenkomst zal ons Engels lid Dave Davies zijn, met
goud bekroonde, verzameling “De Kroonzegels van Portugees
India” laten zien en eventuele vragen beantwoorden.
Tevens zijn er kaders van leden met zeer interessant filatelistisch
materiaal en …….. een jubileumtombola! (zie “diverse berichten”)
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 AmsterdamRijnkanaal 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.
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

16 februari 2008 te Utrecht
24 mei 2008 te Utrecht
20 september 2008 te Utrecht
8 november 2008 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@freeler.nl. Als u de Spaanse taal
machtig bent vindt u meer info over beurzen en tentoonstellingen op
www.fesofi.es. En voor informatie over Portugese beurzen kunt u
misschien iets vinden op de site van de CTT: www.ctt.pt.
Uw tips en bijdragen zijn van harte welkom!

2007
17 november 2007
Themadag bijeenkomst van KSP in Utrecht met een keur van aktiviteiten
en presentaties, eten en drinken en gezelligheid en een tombola, u mag
dit niet missen, maak tijd vrij !
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2008
In 2008 worden door de NBFV (zie ook www.nbfv.nl ) wegens haar 100jarig bestaan een aantal grote Nationale tentoonstellingen georganiseerd
waar KSP is vertegenwoordigd met een 1-kader promotiekader. Verder
vindt u hier de handelaren en veel tentoonstellingskaders:
19 en 20 januari 2008 in de school Huygenwaard te Heerhugowaard;
24 februari 2008 in De Klif te Oosterhout/Nijmegen-Noord;
29 en 30 maart 2008 in het Spoorwegmuseum in Utrecht;
26 en 27 april 2008 in de Maaspoort te Venlo;
22, 23 en 24 mei 2008 in sporthal De Reeve in Kampen;
26, 27 en 28 september 2008 in De Bussel te Oosterhout, West-Brabant;
17, 18 en 19 oktober 2008 in de Postex 2008 te Apeldoorn;
8 en 9 november 2008 in Groenendaal te Heemstede;
12, 13 en 14 december 2008 in de Sorghvliethal te Groningen.
25 t/m 27 april 2008
De Portugese vereniging in Stuttgart, Duitsland organiseert voor de 10e
keer een Duits-Portugese tentoonstelling in samenwerking met enkele
andere Duitse en Portugese lokale verenigingen. Dit vindt plaats in de
Schwabenlandhalle in Fellbach bij Stuttgart.
28 april – 3 mei 2008
In Oviedo in Asturias wordt de jaarlijks exfilna beurs en tentoonstelling
georganiseerd onder de naam ‘EXFILNA 2008’. Deze jaarlijkse
tentoonstelling vindt steeds in een andere stad plaats en wordt altijd
opgeleukt door de uitgifte van het jaarlijkse Exfilna-blokje.
14 tot 22 juni 2008
Frankrijk’s jaarlijkse grootste beurs heeft altijd meer dan 100.000
bezoekers en heeft als naam gekregen ‘Salon de Timbre et de l’escrit’.
Deze vindt plaats in de Pinède hal in het Parc Floral in Parijs. Metro:
Chateau de Vincennes. Niet in het bijzonder op Spanje/Portugal gericht,
maar er komen heel veel internationale handelaren.
14 juni tot 14 september 2008
De internationale expo ‘ZARAGOZA 2008’ duurt 93 dagen (!) en wordt
gehouden in het Meandro de Ranillas aan de westkant van het Park
langs de Ebro. Het thema is Water en Watermanagement en in de
paviljoens vinden 3.400 gebeurtenissen plaats, w.o. presentaties en
optredens die te maken hebben met water en filatelie. De officiële
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mascote ‘Fluvi’ en het logo van de expo is afgebeeld op een postzegel
die op 5 juli jl. is uitgegeven. Dit wordt een groots festijn !
1 tot 10 oktober 2010
Grote internationale FIP Wereldtentoonstelling met beurs en met 3.000
kaders in Lissabon in het Paviljoen van de ‘International Fair of Lisbon’ in
het Parque das Nações onder de naam “Portugal 2010”. Op 10.400 m²
zijn ook handelaars en postadministraties aanwezig en komt een
belangrijke thematische expositie over de 1e Republiek. De tentoonstelling is gewijd aan de herdenking van de oprichting van de 1e
Republiek op 5 oktober 1910.

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
ervaring en kennis is echt nodig !!
Net als in de vorige Vraagbaak kunnen we deze keer weer een raadsel
oplossen. Vorige keer toonde ik een grote lokale fiscaalzegel met een
afbeelding van een straatbeeld uit 1911. Inmiddels ben ik deze zegel
tegengekomen in het boekje met een inleiding tot het verzamelen van
Spaanse fiscaalzegels, uitgegeven door de Fesofi, de Spaanse Bond.
Daarin wordt deze zegel ook getoond als voorbeeld van een lokaal of
provinciaal uitgegeven fiscaalzegel.
Het betreft inderdaad een zegel van Madrid uit 1911 die o.a. gebruikt
werd voor vergunningen en retributierechten. Opgelost dus. Maar over
de zegel van Francisco Palau ben ik verder nog niets te weten gekomen.
In februari en mei van dit jaar schreef ik in IBERIA dat er in Spanje sinds
enige tijd een stempel wordt gebruikt met de tekst ‘Franqueo Pagado en
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Oficina’ en dat deze stempel op post voorkomt met en zonder postzegel;
ik toonde u
een
stuk
zonder zegel
en voor de
goede
orde
plaats
ik
hierbij
nog
een
afbeelding
van de stempel met een zegel. Dat is dus opmerkelijk, want de stempel
zegt dat de porto is betaald dus waarom plakt men dan een postzegel?
Blijkbaar wordt deze stempel dus ook als een gewone
vernietigingsstempel gebruikt.
Verder ontving ik deze zomer van een vriend die op vakantie was in de
Algarve een ansichtkaart waarvan ik hierbij het bovenste deel laat zien.

Tot mijn verbazing was de zegel geen postzegel maar een meegedrukt
plaatje dat blijkbaar door de Portugese posterijen als een acceptabele
frankering werd beschouwd. Maar omdat er links bovenaan ook een logo
van de CTT is afgebeeld neem ik aan dat deze kaart is uitgegeven door
de CTT en dat zij dus het frankeertarief hebben opgeteld bij de
verkoopprijs van de kaart zelf. Anders kan ik dit niet verklaren. Ook de
toevoeging dat de porto betaald is geeft een indicatie in die richting.
Opgemerkt moet nog worden dat er geen waarde op de zegel is
aangegeven waardoor je moet verwachten dat er meer van dit soort
kaarten bestaan, nl. ook voor nationaal
gebruik (de afgebeelde ‘zegel’ is voor
buitenlands gebruik). Komen deze
poststukken ook in een Portugese
catalogus voor ? Ik ben benieuwd wat u
mij toestuurt !
Dat deed me eraan denken dat ik
ditzelfde grapje bij Spanje ook wel eens
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ben tegengekomen, hieronder toon ik daar twee voorbeelden van. Deze
eerste afbeelding (met de duif, pagina 5) is dus ook alleen maar een
gedrukt plaatje, laat u niet in de war brengen door de tandjes, er is geen
postzegel en het is ook geen automaatstrook ! Er wordt gesproken over
‘Tarief A’ en eronder staat dat dit tarief geldt voor binnenlands
briefverkeer tot 20 gram. Ernaast staat nog het woord ‘Prefranqueado’
dus er is vooraf op het postkantoor betaald. Ik weet niet meer uit welk
jaar dit stukje komt, maar ik schat van zo’n vijf jaar geleden. Ook deze
ben ik nog nooit in een catalogus tegengekomen.
En deze tweede afbeelding van Spanje is een combinatie van een
gedrukte zegel en een automaatstrook. Dit is afgestempeld in 2003 alhoewel de Don
Quichote zegel uit
1998 is. Ook deze
zegel toont een
letter ‘A’ en zoals
eronder
vermeld
staat
is
deze
bestemd
voor
binnenlandse
frankering. En ook
deze zegel staat volgens mij niet in een catalogus, ook niet in de
uitgebreide Unificado. En dat is opmerkelijk omdat er wel diverse
rubrieken zijn met postbladen en postwaardestukken. Of heb ik niet goed
gezocht?
Overigens is er ook nog een soortgelijke serie zegels van Spanje met de
opdruk SF in plaats van A, maar daarover vertel ik u de volgende keer
meer. Als u in uw verzameling ook ‘voorgedrukte’ zegels heeft die niet in
een catalogus zijn terug te vinden ontvang ik graag een goede scan
zodat ik deze kan plaatsten in de volgende IBERIA.
Hans Vinkenborg

DE 1e CARLISTENZEGEL VAN 1873
door: Hans Vinkenborg
Ons erelid Kick Minderaa heeft in september 1993 al eens een kort
stukje geschreven over de 1e Carlistenzegel. Omdat door verdere
research steeds meer bekend is geworden en omdat ik over voorbeelden
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beschik van alle typen van deze zegel, heb ik voor u een completer
overzicht gemaakt. Dit overzicht heb ik al in september jl. in de
bijeenkomst van Iberia in een lezing gepresenteerd maar voor diegenen
die dit gemist hebben geef ik onderstaand een schriftelijke weergave. In
dit KSP jubileumjaar draag ik dit artikel graag op aan Kick Minderaa.
Maar eerst een politieke inleiding.
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DE OORSPRONG VAN HET CARLISME
Om goed te begrijpen wat er in Spanje gaande was moeten wij
teruggaan naar koning Filips V die koning was van 1700 tot 1746; hij
staat daarom bovenaan in bijgaande stamboom op pagina 7. De
jaartallen in de stamboom zijn niet de geboorte/sterf jaartallen maar
uitsluitend de periode van het koningsschap.
Via zijn grootmoeder was Filips V pretendent voor een deel van het
Spaanse rijk, maar door het testament van Karel II van Spanje werd hij
universeel erfgenaam. Na de dood van Karel II in 1700 brak een strijd uit
om zijn opvolging (de Spaanse Successieoorlog) en pas bij de Vrede
van Utrecht in 1713 werd Filips V formeel als koning van Spanje erkend.
Filips V van Bourbon voerde in Spanje de zogenaamde Salische Wet in
waardoor hij vrouwelijke troonsopvolging wilde uitsluiten; dit was toen in
het bijzonder gericht op uitsluiting van aanspraken van het Habsburgse
koningshuis op de Spaanse troon.
De regering liet hij overigens grotendeels over aan zijn 1e vrouw Maria
van Savoye (dochter van koning Victor Amadeus II van Sardinië) en later
aan zijn 2e vrouw Elisabeth Farnese van Parma. In 1724 trad hij af ten
gunste van zijn 1e zoon Lodewijk, die echter nog datzelfde jaar stierf.
Hierna zette Filips zijn koningschap voort tot aan zijn dood in 1746
waarna hij werd opgevolgd door zijn enige nog levende (4e) zoon uit zijn
eerste huwelijk, Ferdinand, die de troon besteeg als koning Ferdinand
VI. Toen die in 1759 zonder erfgenamen overleed werd de 1e zoon uit
het tweede huwelijk van Filips V koning van Spanje onder de naam Karel
III en na diens dood zijn zoon Karel IV. Inmiddels was een onrustige tijd
aangebroken als gevolg van de Napoleontische overheersing (Napoleons broer Jozef was tot heerser van Spanje benoemd) maar na de val
van Napoleon werd de 5e zoon van Karel IV, Ferdinand VII in 1814
alsnog koning van Spanje.
Deze Ferdinand VII was een populaire losbol die zich bezig hield met
jacht en vermaak en nauwelijks met de regering van Spanje, die hij
overliet aan militairen die uiterst wreed te werk gingen om de orde te
handhaven en die menig oproer neersloegen. Zijn kinderen uit zijn 1e
drie huwelijken stierven jong en uit zijn 4e huwelijk met Maria Christina
van Bourbon-Sicilië werden twee dochters geboren die wel overleefden,
de oudste was Isabela Maria, geboren in 1830. Enige maanden voor
haar geboorte maakte Ferdinand door middel van een zg. Pragmatieke
Sanctie (een plechtige ordonnantie met de kracht van wet) bekend dat
zijn vader (Karel IV) in 1789 de Salische Wet had afgeschaft, waardoor
dus ook een vrouw troonsopvolger kon worden. De broer van Ferdinand
VII die zichzelf al als koning had gedacht en die dat nu aan zijn neus
voorbij zag gaan werd hiermee dus uitgesloten van de Spaanse Troon.
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Deze uitgesloten broer heette Carlos V en hij werd als 1e troonspretendent de leider van de Carlistische beweging die naar hem genoemd is.
Hij en zijn nazaten voerden in de 50 jaar die volgden vruchteloos diverse
oorlogen tegen de Spaanse Troon.
ISABELA II
Het gevolg was dus dat Isabela als oudste dochter van Ferdinand VII
koningin van Spanje kon worden en dat werd ze op 3-jarige leeftijd in
1833 na de dood van haar vader. Maar tegelijk riep ook Carlos V zichzelf
tot koning van Spanje uit en met zijn aanhangers en nazaten, de
Carlisten, voerde hij tevergeefs strijd tegen Isabela II en de Troon.
Maria Christina, haar moeder, werd regentes voor Isabela II totdat na
een aantal militaire schermutselingen de Cortes Isabela meerderjarig
verklaarde op 13-jarige leeftijd. Hierdoor werden de kansen van Carlos V
op troonsovername nog kleiner. Isabela werd in 1846 op instigatie van
Lodewijk Filips van Frankrijk uitgehuwelijkt aan haar neef Frans van
Assissi die hierdoor als gemaal titulair koning van Spanje werd; dit
huwelijk was een regelrechte mislukking. Isabela was beperkt van geest
en streng religieus maar leidde een ‘frivool’ leven en hield er een grote
schare minnaars op na; zij kreeg maar liefst 12 kinderen die overigens
zeer waarschijnlijk door die minnaars zijn verwekt. Mede hierdoor had ze
geen tijd om ook nog een land te besturen en dit werd uitbesteed aan
een groepje koningsgezinde militairen die (ook al) uiterst wreed tewerk
gingen. De wrede onderdrukking van het volk en het schandalige priveleven van de koningin leidden tot diverse opstanden en tot aanhoudende
pretenties van de Carlisten. Uiteindelijk moest zij in 1868 het land
ontvluchten en ging zij met haar kinderen naar Parijs waar zij in 1870
troonsafstand deed. In Madrid werd intussen de macht overgenomen
door revolutionaire militairen terwijl het parlement ging bedenken hoe het
verder moest met Spanje.
DE 3e CARLISTENOORLOG: CARLOS VII
Na overleg met het Italiaanse parlement werd Amadeus van Savoye,
hertog van Aosta, gevraagd om koning van Spanje te worden; hij was de
tweede zoon van koning Victor Emanuel II van Italië en een broer van de
latere Italiaanse koning Umberto I. Amadeus bedankte hartelijk voor de
eer gezien de totale chaos waarin Spanje verkeerde. Vervolgens wist
Generaal Prim, de populairste Spaanse generaal die menige veldslag
voor Spanje had gewonnen, hem alsnog te overtuigen, geholpen door
het Italiaanse parlement. Maar toen Amadeus in 1870 in Madrid
aankwam werd Prim, zijn promotor, vermoord. De periode rond zijn
aantreden werd gekenmerkt door een zeer onstabiele politiek, republi9

keinse samenzweringen, Carlistische troonspretenties, separatisme in
Cuba, oproer overal in Spanje en een moordaanslag op zijn leven. Na
drie jaar verklaarde hij Spanje onregeerbaar en keerde hij terug naar
Italië waarop in Spanje de Eerste Spaanse Republiek werd uitgeroepen
(die overigens maar twee jaar zou stand houden). Op dat moment van
complete anarchie vielen de Carlisten op 21 april 1872 vanuit Frankrijk
Spanje binnen. Carlos VII riep de 3e Carlistenoorlog uit, verplaatste zijn
hoofdkwartier van Bayonne in Frankrijk naar Estella in Spanje en bracht
vrijwel geheel Noord Spanje in handen van de Carlisten; hij had vooral
veel invloed en aanhangers in de rurale gebieden van Baskenland,
Navarra en Catalonië. Zijn legers, aangevoerd door Manuel Santa Cruz,
waren goed opgeleid en gedisciplineerd en goed georganiseerd. Zijn
overheersing zou duren tot 1875 toen in Madrid aan alle chaos een
einde gemaakt werd toen Alfonso, de oudste zoon van Isabela II
uitgeroepen werd tot nieuwe koning van Spanje, onder de naam Alfonso
XII waardoor het huis Bourbon weer terug was aan de Troon. Hij wist de
rust weer terug te brengen en Spanje achter zich te herenigen. Carlos
VII zag zijn steun uit het buitenland mede hierdoor wegvallen en voelde
zich in februari 1876 gedwongen om zich met zijn legers via Valcarlos
weer terug te trekken naar Frankrijk.
POST TIJDENS DE OORLOG
Tijdens deze 3e Carlistenoorlog verliep het postverkeer tussen Spanje
en de bezette gebieden in het noorden moeizaam. Carlos benoemde in
1873 de Graaf De Contreras tot directeur van de posterijen binnen het
Carlistische gebied. In opdracht van deze Graaf werden eigen
Carlistische munten en postzegels uitgegeven maar over-en-weer
werden de Spaanse en de Carlistische zegels niet erkend. Binnen de
door de Carlisten bezette Noord-Spaanse zone en daarvandaan naar het
buitenland werden deze Carlistische zegels echter wel als frankering
gebruikt. Voor een brief tot 15 gram was het tarief 1 Real hetgeen
overeenkwam met 25 céntimos de peseta in Spanje. Op het definitieve
ontwerp van de eerste zegel staat vanzelfsprekend een afbeelding van
Carlos VII. De post tussen Spanje en de bezette gebieden werd tot ‘de
grens’ van de bezettingszone gefrankeerd en verpakt in een extra
enveloppe die daar werd geopend. In die enveloppe zat dan de brief die
werd hergefrankeerd met het meegegeven geld zodat deze de reis naar
de eindbestemming kon vervolgen. In de bezette gebieden werd de met
Carlistische postzegels gefrankeerde post gewoon afgestempeld op het
postkantoor waardoor in principe elke Spaanse stempel uit dat gebied
dus op die zegels kan voorkomen. Maar sommige zegels werden
voorzien van een stempel van Carlistische makelij die bestond uit een
10

‘fleur-de-lis’ in een ster of in een cirkel, waarvan een aantal varianten
bestaan. Hierbij ziet u een overzicht van de gebruikte MUDO stempels
(stempels zonder datum en plaatsnaam) en van de belangrijkste
plaatsnaamstempels waaronder die van Bayonne (in het Spaans!) en
Estella. Van deze stempels bestaan overigens ook een aantal
vervalsingen. Verder kwamen veel penvernietigingen voor en heel veel
militaire afstempelingen doordat legereenheden o.a. hun garnizoenstempels mochten gebruiken. Een goed overzicht van de gebruikte
stempels met afbeeldingen kunt u vinden in de boeken van Tort Nicolau
over de Carlisten (te leen in de Bondsbibliotheek).
DE 1e CARLISTENZEGEL: 4 TYPEN
Nadat een aantal ontwerpen waren afgewezen werd gekozen voor de
zegel die bij dit artikel staat afgebeeld. Er bestaan kleurproeven in
lichtblauw, karmijnrood en zwart en de blauwe werd gekozen. Deze
kleurproeven zijn zeer zeldzaam en kostbaar. De zegel werd in opdracht
van De Contreras gelithografeerd door de Lith. M.J. Cluzeau uit Bayonne
in Frankrijk; het feit dat de zegel niet van Spaanse makelij was bleek
o.m. ook uit de aanvankelijke afwezigheid van de tilde boven de letter N
van ESPAÑA. De zegel was bestemd voor gebruik in de provincies
Biscaye, Navarra, Guiposcoa en Alava. Hij werd uitgegeven op 1 juli
1873, was ongetand en
lichtblauw op vrij dik papier
voorzien van een witte kalkcoating. Carlos VII kijkt naar
links en de waarde was 1
Real. In de Edifil catalogus
heeft hij nummer 156.

CARLISTENZEGEL
Ed.nr. 156 (en A)
De 4 verschillende typen
originelen
links: TYPE 1
kenmerk: een witte vlek in
het haar onder het oor
Op pagina 12 de 3 overige
originele typen die
verschillen m.b.t. de lijn
boven España:
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Type 2
TYPE 2
heeft een witte lijn (net als
type 1) maar geen witte vlek
in het haar.

Type 3
TYPE 3
heeft alleen nog een
stukje witte lijn boven de
letter N.

Type 4
TYPE 4
heeft geen witte lijn
meer
maar
een
mooie tilde boven de
letter N (dus: Ñ).
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Doordat de drukinkt bovenop de dikke kalklaag werd gedrukt terwijl de
kalklaag afbrokkelt als de zegel b.v. zou worden gevouwen, zijn veel
zegels beschadigd door het gebruik, d.w.z. dat een deel van het
zegelbeeld ontbreekt; van dichtbij lijkt de oppervlakte soms op een
kraterlandschap. De zegels zijn dus erg kwetsbaar. Er is een hele reeks
echtheidskenmerken gedefinieerd en deze kunt u o.a. terugvinden in
onze KSP uitgave ‘Echtheidskenmerken van de zegels van Spanje’
waarnaar ik u graag verwijs. Maar 1 belangrijk gezamenlijk kenmerk zal
hierna wel worden behandeld.
Van de echte zegel bestaan 4 typen en van elk type diverse platen (die
in dit stuk verder niet worden behandeld). Bijgaand ziet u een afbeelding
van de originele zegels in de 4 typen die bestaan. Deze verschillende
typen zijn gemakkelijk te onderscheiden. Het 1e type toont (per ongeluk)
een witte vlek in het haar van Carlos VII, vlak onder zijn oor. Deze vlek
ontbreekt in het 2e type van deze zegel die al een maand later, op 1
augustus 1873 werd uitgegeven. Zowel type 1 als type 2 hebben een
gebogen witte lijn boven het woord ESPANA, terwijl de tilde boven de N
ontbreekt. Weer een maand later, in september 1873 verscheen type 3
waarin een eerste poging is gewaagd om de tilde aan te brengen door
het weghalen van het grootste deel van de witte gebogen lijn zodat maar
een klein stukje boven de N overbleef. Maar het zag er uit als een
gebogen lijntje en niet als een tilde. Daardoor ontstond in februari 1874
type 4 waarin de tilde boven de N van ESPAÑA wel mooi getekend was
met spits toelopende uiteinden en een fraai gegolfde vorm.
De zegels zijn op veel verschillende papiersoorten gedrukt, gewoon en
dik papier, wit en gelig papier. De gom is op sommige zegels wit maar
ook vaak gelig van kleur. De kleur van de zegel is van helderblauw tot
bleekblauw. Van alle 4 typen zijn de 1e en de 4e verreweg het schaarst
en dus het meest zeldzaam. Elk type is gedrukt op vellen waarvan de
grootte varieerde met de grootte van de plaat en ze zijn o.a. gedrukt in
vellen van 80 stuks, 121 stuks en 180 stuks.
Het belangrijkste kenmerk om de echte zegels aan te herkennen zijn de
horizontale achtergrondlijntjes in het driehoekige segment rechtsonder,
boven het witte waardevak met ‘.rl.1’. Hier staan 22 horizontale lijntjes en
van onder naar boven geteld raakt het elfde lijntje rechts niet de zijkant,
terwijl het 8e, 9e en 10e lijntje iets dikker lijken dan de rest en het 10e
lijntje scheef loopt. Dit geheel is het belangrijkste kenmerk, omdat dit zo
bij geen enkele vervalste zegel voorkomt.
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De meest gebruikte stempels van de “Carlisten”
MUDO stempels (‘domme’ stempels zonder datum of plaatsaanduiding:

Nummerstempels en de belangrijkste plaatsnaamstempels:
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DE PARIJSE HERDRUKKEN
De steen waarmee
deze zegels gedrukt
werden kwam zo’n 5
jaar na afloop van de
3e Carlistenoorlog in
handen van de zoon
van de Graaf De
Contreras
die
in
Parijs woonde. In
1881 besloot hij om
de Carlistenzegels te
laten
herdrukken
omdat
daar
bij
filatelisten en in de
handel
nog
veel
vraag naar was. Van
deze originele steen
ziet u hierbij een
afbeelding
waarop
Manuel Santa Cruz
te zien is als herder.
Onderaan ziet u de
handtekening
van
deze
Carlistenaanvoerder en klein
daartussen de naam
van
de
drukkerij
Cluzeau. Boven de
herder staat een blok
van
12
zegels
afgebeeld
en
helemaal bovenaan 1
zegel op z’n kop.
Deze bovenste zegel
is via z.g. ‘transfers’
de
basiszegel
geworden voor alle
latere herdrukken.
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De steen werd door De Contreras jr. via een kennis gebracht naar de
drukkerij M. Garnier in Parijs. Deze drukkerij maakte op verzoek van De
Contreras van de bovenste zegel afdrukken (‘transfers’) op andere
stenen nadat eerst de donkere hoeksegmenten (waar horizontale lijnen
moesten staan) geheel opnieuw waren ingetekend. Garnier vervaardigde
met deze basiszegel aanvankelijk een plaat van 6x2 zegels (dus vellen
van 12 zegels) en kort daarna ook van 4x6 zegels (dus vellen van 24
zegels) en van 6x8 zegels (dus vellen van 48 zegels). Ook op verzoek
werden naast de lichtblauwe zegels nog afdrukken gemaakt in de
kleuren zwart, donker en bleek violet en karmijn en vermiljoen want een
leuke ‘kleurvariëteit’ verkoopt beter. Deze herdrukken werden verkocht
via de postzegelwinkel van de heren Gelli & Tani te Parijs en omdat het
storm liep lieten zij nog veel zegels herdrukken. Deze zegels zijn goed
herkenbaar aan het lijnensegment rechtsonder waaruit blijkt dat het
segment slecht, namelijk veel te grof, is ingetekend. Bij de afbeeldingen
van de vervalsingen van type 2 en type 3 (waarvan u bijgaand een
overzicht ziet) ziet u bovenaan steeds deze zegels die in 1881 via Gelli &
Tani werden verkocht. Ik heb het lijnensegment uitvergroot om goed te
kunnen laten zien wat hier fout gegaan is.
Dit verkoopsucces werd al snel bekend bij andere lieden, waaronder de
‘vervalser’ Julius Goldner uit Hamburg, die hier ook wel brood in zag.
Goldner was in feite geen vervalser want hij liet de vervalsingen altijd
door anderen maken en drukken, hij zorgde dan voor de verkoop. Dus
vroeg hij aan drukkerij M. Garnier (later in 1881) om ook voor hem te
gaan drukken, maar dan wel met een mooiere versie dan die van Gelli &
Tani. Dus werd van type 2 en 3 een nieuwe steen gemaakt waarop voor
hem vellen gedrukt werden van 6x8 dus 48 zegels per vel. Op deze
‘Goldner’ vervalsingen is het lijnensegment buitengewoon mooi
nagetekend, alleen zijn het 20 i.p.v. 22 horizontale lijntjes en ontbreekt
het echtheidskenmerk dat hierboven werd beschreven. Al deze Goldner
herdrukken ziet u afgebeeld op bijgaande overzichten van type 2 en 3.
Omdat zowel de zegels voor De Contreras jr., voor Gelli & Tani en voor
Goldner gedrukt werden in Parijs bij Garnier heten deze allemaal ‘de
Parijse herdrukken’, dus ook die van Goldner.
Zoals u kunt zien zijn ook voor Goldner afdrukken in verschillende
kleuren gemaakt. Bekend zijn rode en paarse van type 2 en rode, paarse
en zwarte van type 3. De vraag is of type 2 ook in het zwart gedrukt is en
in de handel is terechtgekomen; ik heb er nog nooit één gezien, maar in
de literatuur wordt vermeld dat er een heel vel van 48 zegels in de kleur
sepia (vuil bruin/zwart) zou bestaan in de referentiecollectie van Stanley
Gibbons in London. Bij deze Parijse herdrukken moet nog worden
opgemerkt dat zij bedrieglijk echt zijn, vooral de herdrukken van Goldner,
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en dat de meeste door verzamelaars niet worden herkend als
vervalsingen. Het gevolg daarvan is dat de meeste verzamelaars deze
zegels zonder het te weten in hun verzameling hebben opgenomen.
DE HERDRUKKEN VAN 1887
In 1887, dus weer 6 jaar later, verkocht De Contreras jr. de originele
plaat met de herder en de basiszegel voor 300 francs door aan de
Belgische handelaar J.B. Moens te Brussel. In tegenstelling tot Garnier
in Parijs deed hij geen enkele moeite om de lijnensegmenten veel op te
knappen. Het gevolg is dat de zegels van Moens er uit zien alsof ze
helemaal zijn dichtgelopen waardoor het onmogelijk is om het aantal
lijnen te tellen. Moens drukte de zegels in Brussel en op bijgaande
overzichten van de zegels met typen 2 en 3 ziet u afbeeldingen van deze
zegel. Er is geen detail meer te herkennen in het lijnensegment.
Alhoewel ikzelf alleen in het bezit ben van blauwe exemplaren van deze
Moens herdrukken in typen 2 en 3, zegt de literatuur dat er ook zwarte
moeten bestaan. Een afbeelding daarvan heb ik nooit gezien. Deze
Moens herdrukken zijn over het algemeen duidelijk herkenbaar a.g.v. de
niet zichtbare achtergrondlijnen en daardoor minder bedrieglijk voor de
verzamelaars.
DE OVERIGE HERDRUKKEN VAN DEZE CARLISTENZEGEL.
Voor ik verder ga moet ik zeggen dat alle herdrukken een afgeleide zijn
van de zegel die op z’n kop stond op de originele steen nadat de
basiszegel was geretoucheerd; daardoor kun je feitelijk niet spreken over
herdrukken maar alleen nog over nadrukken en dus over vervalsingen.
Dus de Parijse en Brusselse zegels zijn allemaal vervalsingen. Dat
weerhield de genoemde handelaren er echter niet van om ze als ‘echt’ te
koop aan te bieden en dat heeft hen veel geld opgeleverd. Nog heden
ten dage worden deze valse zegels door de meeste niet-Spaanse
handelaars als echt verkocht, maar dat is voor 99% van de gevallen
omdat ze nooit de moeite hebben genomen om uit te zoeken of de zegel
echt of vals is, ook al vermoed hij een vervalsing omdat de echte zegel
echt schaars is. In Nederland zijn vrijwel alle zegels in de handel en op
veilingen vals.
Op het overzicht van zegels van type 2 staat tenslotte nog een valse
blauwe zegel die erg goed is getekend maar gelukkig ook weer niet
voldoet aan de echtheidskenmerken. Het lijnensegment ziet er anders uit
alhoewel het nauwelijks onderdoet voor dat van Goldner. De vervalser is
niet bekend.
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CARLISTEN – VERVALSINGEN: TYPE 2

Vervalsingen in opdracht van Gelli & Tani te Parijs, gedrukt bij M.Garnier
te Parijs in 1881.
Links: geen vrije F (1e transfer)
Rechts: wel een vrije F (2e transfer)
kenmerk: slecht getekende achtergrondlijnen in het segment
rechtsonder.

Vervalsingen in opdracht van Julius Goldner uit Duitsland,
gedrukt bij M.Garnier te Parijs in 1881.
Links: mooie gelijkmatige achtergrondlijnen, maar te
weinig en het echtheidskenmerk ontbreekt (3e transfer).
Midden en rechts: zelfde ‘Goldner’ type in rood en paars.
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Vervalsing in opdracht van J.B. Moens in Brussel en
gedrukt in België in 1887.

Het rechtersegment is geheel
‘dichtgelopen’. ►

De volgende variëteiten van type 2 zijn van (nog) niet geïdentificeerde
vervalsers.
Links: fraaie achtergrondlijnen, maar veel te weinig.
Rechts: slechte vervalsing in groen (!).

Ook de laatste zegel van type 2 is van onbekende herkomst, deze is
groen en erg slecht getekend en het lijkt ondenkbaar dat iemand deze
zegel voor echt zou kunnen aanzien. En wellicht bestaan er nog wel
meer valse varianten van dit type 2. Van type 3 ken ik verder helemaal
geen vervalsingen meer, behalve alle hierboven genoemde varianten.
De Gebroeders Spiro te Hamburg (die opereerden van 1865 tot 1885)
hadden hun eigen werkplaats waar zij duizenden zegels in eigen beheer
hebben vervalst. Zo ook deze Carlistenzegel. Omdat zij niet de
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beschikking hadden over de druksteen hebben zij de zegel zeer
verdienstelijk in detail nagetekend. Deze zegel is goed te herkennen aan
de vreemde letter Q in het woord FRANQUEO die niet goed op de echte
lijkt. Maar het hoogtepunt van deze vervalsing is wel de echte tilde die
getekend is boven de N van ESPAÑA; hierdoor is deze Spiro vervalsing
de enige zegel die we moeten indelen onder type 4. Alle zegels van dit
type die ik zelf heb en die ik gezien heb hebben hetzelfde bekende Spiro
puntstempel dat u ook op de afbeelding ziet. Als u goed kijkt naar de
vergroting van het lijnensegment ziet u dat deze tekening van hoge
kwaliteit is, prima vakmensen daar bij Spiro ! Tenslotte moet nog gemeld
worden dat van type 1 nog nooit een vervalsing aan het daglicht
gekomen is.
CARLISTEN – VERVALSINGEN: TYPE 3

Vervalsingen in opdracht van Gelli & Tani te Parijs, gedrukt bij M.Garnier
te Parijs in 1881.
Links: blauwe zegel, een blauw vlekje linksboven (1e transfer)
Rechts: zwarte zegel, ook zo’n vlekje (1e transfer)
kenmerk slecht getekende achtergrondlijnen in het segment rechtsonder.
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Vervalsingen in opdracht van Gelli & Tani te Parijs, gedrukt bij M.Garnier
te Parijs in 1881 (zegels pagina 20 onderaan).
Links: blauwe zegel, geen blauw vlekje linksboven (2e transfer)
Rechts: zwarte zegel, ook geen vlekje (2e transfer)
kenmerk: slecht getekende achtergrondlijnen in het segment
rechtsonder.
Vervalsingen in opdracht van
Julius Goldner uit Duitsland,
gedrukt bij M. Garnier te
Parijs in 1881.
Links: een blauw en een
rood exemplaar, mooie
gelijkmatige achtergrondlijnen, maar te weinig en het
echtheidskenmerk ontbreekt
(3e transfer).
Links: zelfde ‘Goldner’ type
in paars en zwart.

Vervalsing van type 3 die in
opdracht van J.B. Moens in Brussel
is gemaakt en die gedrukt is in
België in 1887.
Ook hier is weer het rechtersegment
geheel ‘dichtgelopen’.
Let ook op het kleine blauwe vlekje linksboven dat
weer terug is !
21

CARLISTEN – VERVALSINGEN: TYPE 4.
De vervalsing van type 4 (met tilde) wordt toegeschreven aan Gebr.
Spiro uit Hamburg die opereerden van ca. 1865 tot 1885.

Hiermee besluit ik dit overzicht van de historie van de Carlisten en de
echte en de valse eerste zegel. Niet alle feiten die ik over deze zegels
heb kon ik vermelden in dit artikel en dus raad ik u aan, als u zo’n zegel
heeft of gaat kopen, om deze te laten keuren bij de Bondskeuringsdienst
(dan komt hij vanzelf bij mij langs) of om ze me toe te sturen voor een
snelle gratis identificatie. Ik zie uw zegels met belangstelling tegemoet.
bronvermelding:
• The Carlist Stamps of Spain, door W. Dorning Beckton, London,
1926,
• Sellos de la Guerra Carlista, door A. Tort Nicolau, Reus, ca. 1950,
• diverse
Spaanse
catalogi,
naslagwerken
en
algemene
encyclopedieën en diverse sites op het internet,
• mijn referentieverzameling en algemene bibliotheek.
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De vogeltjes series uit de jaren
2000 tot 2004 (deel 1)
Gedurende de jaren 2000 tot 2004 heeft de Portugese CTT vijf min of
meer permanente gebruiksseries uitgegeven met afbeeldingen van
vogels die in het Portugese landschap voorkomen.
Deze zegels zijn zowel gegomd als zelfklevend verschenen en het zijn
de zelfklevende zegels die voor de nodige verwarring hebben gezorgd
en het daarom zo leuk maken om ze alle bij elkaar te krijgen.

De serie uit 2000 bestaat uit 5 gegomde zegels. Drie daarvan, de
waarden 52, 85 en 100 Escudos zijn er ook zelfklevend. Ze
onderscheiden zich van elkaar door formaat en tanding. De afgebeelde
vogels zijn gelijk. Waarmee ik bedoel dat op de gegomde zegel van 52
Escudos de zelfde vogel staat als op de zelfklevende etc.
Fe gegomde zegels hebben een afmeting van ca. 31 bij 28 mm en zijn
getand 13 ¾ : 11 ¾ (erg moeilijk te bepalen, doch beslist geen 12 : 12 ½
zoals de catalogus vermeld).
De zelfklevende zegels
hebben een afmeting van
ca. 29,5 x 24,5 mm met
16 bij 13 “tanden” voor de
52 en 100 Escudos en
49,5 x 23,5 mm met 29 bij
13 “tanden” voor de 85
Escudos.
De zelfklevende zegels
zijn uitgegeven op rollen
van 100 of 50 stuks,
waarbij het zelfklevende
materiaal rondom de
zegels is verwijderd. De
52 en 100 Escudos zijn
ook
verschenen
in
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postzegelboekjes (Caderneta, soms carteira genoemd) van 10 stuks.
Nu zult u zich afvragen hoe kan ik nu de zegels die
op rollen hebben gezeten, onderscheiden van de
zegels uit de postzegelboekjes. Dit is vrij eenvoudig
te herleiden aan de hand van de “tanden”. Bij de
zegels op de rol zijn de tanden puntig (I), terwijl ze
uit de boekjes rond zijn (II). Zie afbeelding ►
De afgebeelde vogels op de zegels van 90 en 215
Escudos zijn ook gebruikt voor de uitgave van
automaatzegels in dat jaar, alsmede (zonder
waarde inschrift) op een ansichtkaart.

De serie uit 2001 bestaat ook uit 5
gegomde zegels, zij het dan met een
andere waarde. Ook van deze serie
zijn er drie waarden in een
zelfklevende uitvoering uit-gegeven.
Daar deze zelfklevende zegels bij een
andere drukkerij zijn vervaardigd dan
de eerste serie, zijn er in de uitvoering
(uiteraard) verschillen).

De 53 en 105 Escudos zijn kleiner, ca 28 x 24 mm, en ook het aantal
“tanden” verschilt, 15 bij 13. De blauwe zegel van 85 Escudos is qua
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afmeting bijna gelijk aan zijn voorganger uit jaar 2000, maar slechts 27
bij 13 “tanden” in plaats van 29 bij 13.
Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat ze we wel wat
gewend zijn bij de Portugese CTT, maar bij de
uitgave in het volgende jaar wordt het nog veel
leuker.
Dit maal zijn de zelfklevende zegels niet alleen
uitgegeven op rollen en in postzegelboekjes, maar
ook nog in vellen. Gelukkig zijn de zegels uit de
boekjes gelijk aan de zegels van de velletjes.
Het onderscheid wat betreft de “tanden”is deze keer
omgedraaid. Nu hebben de zegels uit de boekjes
puntige tandjes (II) en zijn de tanden van de zegels
aan de rol veel ronder (I).
Wordt vervolgd
Henk Veen

De vervalsingen van Wondelgem
In 2000 kreeg ondergetekende en Dave Davies een boekje in handen
van Roger Vervisch, van de “Groupe d’etude des falsifications”, met als
titel: Le faussaire de Wondelgem”. Er stonden enkele vervalsingen in van
Portugal en tot onze verbazing geen één van Spanje. Wij hebben de
heer Vervisch toen benaderd, maar gezien zijn hoge leeftijd kon hij nos
niets meer over “zijn” boekje vertellen.
Het is nu alweer 4 jaar geleden dat ondergetekende en Dave Davies een
nieuw onderzoek hebben gedaan naar de “Vervalser uit Wondelgem” en
zijn daarvoor naar het Algemeen Rijksarchief in Beveren (België) gegaan
(overigens na toestemming van de Procureur-generaal te Gent) .
De vervalser bleek een postzegelhandelaar in Wondelgem te zijn en
werd in 1927 gearresteerd, aangezien hij een vervalsing had gemaakt
van een opdruk op een (Belgisch) zegel die toentertijd nog steeds
“frankeergeldig” was (de “20 C”-opdruk op één van de Olympiade zegels
uit 1920, Yvert 184 en/of 186, zie afbeeldingen pagina 26 van Yvert
184).
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Boven: De valse opdruk (vergroot)
Links: De originele zegel met
opdruk

De Belgische PTT kwam zijn vervalsing op het spoor en gaf hem aan,
waarna zijn veroordeling volgde in 1928 (enkele maanden gevangenis
en een geldboete).
Voor ons is de vervalser “interessant”
voor zijn Portugese vervalsingen
(opdrukken) en deze zijn redelijk goed.
Zijn vervalsingen waren over het
algemeen van “opdrukken” op originele
(goedkope) zegels, maar in het dossier
kwamen wij ook enkele afdrukken van
zegels tegen (zie een overzicht op
pagina 27). Ook onder andere een
afdruk van een Spaans zegel, Edifil
nummer 11. De zegel ziet er redelijk uit,
maar het woord “DIEZ” is er later
ingezet. Waarschijnlijk heeft hij van de
andere waarden ook clichés laten
maken.
Helaas waren de belangrijkste - niet papieren - stukken uit het dossier
“geroofd”. Onder andere een klein (hand)drukpersje, een doos met
clichés, een stapeltje Olympiade zegels van België zonder de opdrukken
etc.
Toen wij navraag deden bij de plaatselijke beambte, schrok deze en
heeft nog enkele afdelingen benaderd om kijken of er in het archief iets
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was achtergebleven. Echter zonder resultaat. De beambte deelde ons
mee dat in de afgelopen jaren veel door “bezoekers” was verduisterd
(vandaar dat wij toestemming moesten krijgen van de Procureurgeneraal te Gent).
Zijn vervalsingen (clichés) liet hij in zink vervaardigen bij een plaatselijke
stempelmakerij (via fotolithografie). De stempelmaker verklaarde
tegenover de politie dat “hij geen idee had waarvoor de stempels
(clichés) werden gebruikt”.

Overzicht van de zegels, opdrukken, stempels die nog in het dossier
aanwezig waren
Ik ben helaas van mening dat ik van zijn “vervalsings-activiteiten” niet
alle clichés in kaart heb kunnen brengen. In dit artikel heb ik in ieder
geval alle bij mij bekende gegevens inzake Portugal een koloniën
opgenomen: Zie overzicht volgende pagina.
Frits van Beekum
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Portugal: Afina/Núcleo 82/97 in combinatie met de nummers “23, 11 en
12”. Nummer 22 is Angola, Af/Nú 116/117 in combinatie met “Republica”
nummer 4.

De diverse “Republica”-vervalsingen

De meeste opdrukken spreken voor zich.
Nummer 1 is Portugal (1911);
Nummer 3 is S. Tomé e Principe (Af/Nú 25);
Nummers 4, 5, 9, 10 zijn Portugees India (1911-14);
Nummer 7 is Moçambique (Af/Nú 41/49) en
Nummers 14 t/m 18 zijn de “1902”-opdrukken van de
diverse koloniën.
Hiernaast nog een vals stempel van ►
“Inhambane 24 juni 1895”
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Carlisten-zegel Edifil 156 en A
“Het complete verhaal”, pagina 6/22

Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

