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Filatelistische
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP)

VAN HET SECRETARIAAT
Op zaterdag 9 februari 2008 (let op! Datum is gewijzigd) zal een
bijeenkomst plaatsvinden in het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht.
Telefoon zaal: 030 - 2800.128.
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.
Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar - tegen betaling - aanwezig.
AGENDA :
1.
2.
3.
4.
5.

11.00 - Opening; ingekomen stukken en bestuursmededelingen;
11.30 - Lezing *
11.30 - Veiling;
12.15 - Lunch;
13.00 - Gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen, ruilen, etc.

*

Frits van Beekum laat iets uit zijn verzameling Portugal zien.

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
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.
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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op :
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

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.

2008
In 2008 worden door de NBFV wegens haar 100-jarig 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:
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.
5 en 6 april 2008
In Antwerpen wordt door de FNIP 2x per jaar een grote internationale
postzegel en muntenbeurs georganiseerd, de ‘ANTWERPFILA’. Deze
vindt zoals altijd plaats in AntwerpExpo aan de Jan van Rijswijcklaan 191
naast de ringweg rond Antwerpen. Toegang € 3,- voor 2 dagen, open 1018 resp 10-16 uur.
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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.
12 tot 20 juli
Fesofi organiseert in Girona de beurs/tentoonstelling “GIRONA-2008”
met als thema Hispano-Francesa, die dus in het teken staat van de
Spaans-Franse filatelistische betrekkingen en raakvlakken. En als u dan
toch in Spanje bent, kunt u uw bezoek aan deze tentoonstelling goed
combineren met:
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
mascote ‘Fluvi’ en het logo van de expo is afgebeeld op een postzegel
die op 5 juli 2007 is uitgegeven. Dit wordt een groots festijn !
24 tot 26 oktober 2008
Vorig jaar vond in Spanje de eerste Spaans-Duitse filatelistische
bijeenkomst plaats en die krijgt in 2008 een vervolg tijdens de jaarlijkse
grote internationale beurs in Sindelfingen in Duitsland. Want daar wordt
de 2e HISPANO-ALEMANA bijeenkomst gehouden die dus goed te
combineren is met een bezoek aan deze grote beurs.
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2010
1 tot 10 oktober 2010
In 2010 gaan we allemaal naar Portugal !! 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 !!
Ik ontving geen reactie van onze Portugal verzamelaars op de vraag of
de getoonde kaart van de CTT met de meegedrukte zegel ook in een
Portugese catalogus is terug te vinden en of er een overzicht bestaat
hoeveel en welke kaarten met welke waarden er door de CTT in omloop
zijn gebracht. De getoonde kaart was overigens inderdaad op het
postkantoor in Portugal te koop, zoals ik al veronderstelde.
Verder toonde ik u 2 voorbeelden van meegedrukte zegels uit Spanje
waarbij ik meldde dat ik die ook nog nooit in een catalogus ben
tegenkomen, waaronder de voorgedrukte Don Quichote zegel uit 1998.
Hierop ontving ik van Rinus Hagenaars uit Haarlem een reactie en een
afbeelding die u hieronder aantreft:
Aan de linkerkant van deze folder ziet u afbeeldingen van 6 verschillende
kaarten die destijds te koop waren op het postkantoor voor nationaal
gebruik. Voor internationaal gebruik moest dus worden bijgefrankeerd.
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Alle 6 hebben Don Quichote als thema en zijn voorgefrankeerd voor een
gewicht tot 20 gram. En ze zijn dus uitgegeven door de Correos (zie

logo). Zoals de kop aangeeft waren ze te koop per set van 6 postbladen.
Ik weet niet of deze postbladen inmiddels al in de allernieuwste Edifil
catalogus zijn opgenomen, maar in ieder geval stonden deze nog niet in
de vorige. Hartelijk dank voor deze mooie reactie waarmee deze vraag is
opgelost.

In de vorige
Vraagbaak
kondigde ik
u al aan dat
ik u een
serie
SF
zegels van
Spanje zou
laten zien.
Dit
zijn
sluitzegels
die dus niet
voor frankering kunnen worden gebruikt maar die wel officieel zijn uitgegeven door de Spaanse Correos.
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Deze zegels bestaan als postzegels met tandjes maar ook als voorgedrukte exemplaren, meestal op een enveloppe of postwaardestuk. De
zegels waren niet te koop maar werden weggeven aan leden van de
Fesofi. Later zijn de voorgedrukte zegels op postwaardestukken
(inclusief gedrukte tandjes) ook nog door de Correos gebruikt als een
soort reclamemateriaal op dienstenveloppen. De zegels tonen een
postkoets, een postzak, een postfiets en een brievenbusingang en zijn
van ongeveer 2002. Als u meer weet over deze of andere SF sluitzegels
hoor ik dat graag van u.
Tenslotte toon ik nog een afbeelding van 3 bijna identieke zegels
waarvan de linker twee zijn uitgegeven door Duitsland en de rechter is
uitgegeven door Spanje. De afbeeldingen zijn gelijk en de zegels zijn
gedateerd 2001 en de waarde staat er dus zowel op in euro’s als in
marken en pesetas. Deze 3 zijn gebruikt op een poststuk dat ik vorige
maand ontving uit Spanje en omdat ik mij niet kan indenken dat zegels

uit Duitsland in Spanje gebruikt mogen worden neem ik maar even aan
dat dit officieel niet als frankering is toegestaan. Maar dat is wel gedaan
want 1 Spaanse zegel met een frankeerwaarde van € 0,24 was niet
genoeg voor frankering gezien het gewicht van de zending. Dus heeft
men dit in Spanje waarschijnlijk niet opgemerkt toen dit stuk werd
verwerkt. En dat maakt het bijzonder. Als u ook rare mengfrankeringen
heeft ontvang ik graag van u een scan voor afbeelding.
Hans Vinkenborg
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De vogeltjes series uit de jaren
2000 tot 2004 (deel 2)

In 2002 werd de derde gebruiksserie met vogelafbeeldingen uitgegeven
en, voor het eerst, in euro waarden. De waarde in escudos werd niet
meer vermeld. Alle gegomde zegels zijn wederom gedrukt bij de INCM in
Portugal en de afmetingen en tanding zijn gelijk aan de voorgaande
uitgaven.
De waarden 0.28, 0.43 en 0.54 euro zijn ook verschenen in een
zelfklevende uitvoering. Hierbij valt gelijk op dat de afbeeldingen op deze
zelfklevende zegels niet gelijk zijn aan de afbeeldingen op de gegomde
waarden.
De zelfklevende zegel van 0.28 euro heeft als afbeelding de koekoek
van de gegomde zegel van 0.70 euro, die van 0.43 de dwergstern van
0.28 en die van 0.54 de uil van de gegomde 0.43. Wat hiervan het nut is
ontgaat mij, maar het werkt natuurlijk visueel erg verwarrend.

De zelfklevende zegels zijn uitgegeven in 3 uitvoeringen: velletjes met
10 x 10 of 5 x 10 zegels, postzegelboekjes met 10 zegels en op rollen
van 50 of 100 stuks. En ….. ze zijn allemaal verschillend. Mogelijk
veroorzaakt doordat ze bij verschillende leveranciers zijn gedrukt. Het is
een ratjetoe van verschillen, die een juiste bepaling erg lastig maar ook
erg leuk maakt.
De zelfklevende zegels van 0.28 en 0.54 euro.
De zegels uit de postzegelboekjes zijn groter in formaat dan die op de
velletjes of de rol. Ze hebben horizontaal 16 “tanden” in plaats van 15,
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die een zigzag vorm hebben. Bovendien is er geen ontwerpersnaam op
de zegels vermeld en staat er geen puntje in de vogelnaam.
Het verschil tussen de zegels van de rol en uit de velletjes zit in de
tanding. De rol-zegels hebben een duidelijk ronde tanding terwijl de velzegels puntig van tanding zijn. Beide uitvoeringen hebben wel een
ontwerpersnaam in de hoek staan en in de vogelnaam staat een puntje.
Boekje

Rol

Vel

De zelfklevende zegel van 0.43 euro.
Deze zegel is uitgegeven op rollen van 50 stuks en in vellen van 5 x 10
zegels. Ook hier zit het verschil in de toegepaste “tanding”. Zegels met
een min of meer ronde tanding en een ontwerpersnaam met een lengte
van 4,5 mm komen van de rol. Zegels met een zigzag vertanding en een
ontwerpersnaam met een lengte van 6 mm komen van de velletjes.

Rol

Vel

Op de afbeelding is duidelijk te zien dat de naam van de firma die de
zegels heeft ontworpen in lengte verschilt. (Des. is de afkorting van
desenho = ontwerp.)

In de vorige IBERIA vermeldde Hans Vinkenborg in de rubriek
vraagbaak het bestaan van ansichtkaarten met een meegedrukte
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postzegel zonder waarde inscriptie. De CTT geeft inderdaad dergelijke
ansichtkaarten uit. De prijs van deze kaarten is inclusief het vereiste
porto. Bij tariefswijzigingen hoeft de CTT alleen maar de prijs van de
kaart te wijzigen en blijft deze dus langere tijd verkoopbaar.
Henk Veen

INLEIDING R.G. SHELLEY
Begin 2002 kreeg ik van Ron Shelley het bericht dat hij in maart 2002 in
Londen i.v.m. zijn ziekte voor het laatst een stand zou bemannen en mij
hiervoor een speciale uitnodiging stuurde. In Londen op de beurs heb ik
hem gesproken We hebben veel over de Spaanse burgeroorlog
gesproken, waar hij een passie voor had. Nadat hij een door mij
meegenomen IBERIA had bekeken wilde hij dat ik zijn artikelen over de
Spaanse burgeroorlog zou vertalen om in ons blad te publiceren.
Na zijn overlijden in 2003 had ik tot nu toe geen behoefte om enige van
zijn publicaties te vertalen.
Nu lijkt het de tijd gekomen om enige publicaties van hem te vertalen.

THE POSTAL HISTORY OF
THE SPANISH CIVIL WAR
Door R.G. Shelley

Brighton December 1974.

VOORWOORD
De Spaanse burgeroorlog duurde 2 jaren en 254 dagen en gaf een
enorme rijkdom aan filatelistisch materiaal. Deze publicatie heeft ten doel
de beginner in dit onderwerp in te leiden en hem de vele wegen te tonen
van studies die kunnen worden begaan.
Deze publicatie werd het eerst getoond in oktober 1967. Door de steeds
grotere belangstelling voor deze boeiende periode werd het noodzakelijk
dit opnieuw te publiceren in 1974.
INLEIDING
In de avond van 17 juli 1936 vond een militaire opstand plaats tegen de
wettige regering van Spanje in het garnizoen van Melilla ( Noord Africa )
Dit was het signaal voor andere militaire garnizoenen in vele andere
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steden van Spanje om in opstand te komen en de regering en de
grondwet van het land omver te werpen.
Spanje is gedurende eeuwen een land van grote onrust geweest en vele
bewegingen hebben in verschillende provincies geheerst. Spanje is een
mengelmoes van volken, waarvan velen liever trouw zijn aan hun
gebied, dan aan het centrale gezag. Twee zulke gebieden zijn de
Baskische provincies en Catalonie. Beide kondigden onafhankelijkheid af
binnen de republikeinse staat.
De troonafstand van Alfonso XIII in 1931 en zijn vrijwillige ballingschap
werd gevolgd door een reeks van regeringen die niemand kon bekoren.
De armen werden armer en de rijken rijker.
De militairen en de kerk waren oppermachtig. Geleidelijk begonnen
anarchistische bewegingen de regering te ondermijnen en
communistische invloeden kregen hun kans. Cellen werden opgericht in
de voornaamste steden onder de titel van S.R.I. ( Socorro Roja
Internacional ).
De Spaanse generaals werden ongeduldig en
de moord op Calvo Sotelo, de monarchistische
leider deed een drie-jarige burgeroorlog
ontstaan.
De generaals, die bekend stonden als
nationalisten veroverden spoedig het zuiden van
Spanje, maar hadden geen succes in de
hoofdstad Madrid en de industriegebieden rond
Asturias en Barcelona. Een Junta ( raad ) van
generaals werd onder generaal cabanellas
geplaatst om het veroverde gebied te regeren.
Calvo Sotelo
Deze Junta werd later ontbonden toen generaal
Francisco Franco y Bahamonte werd gekozen op
1 oktober 1936 tot Generallissimo van geheel de
nationalistische krijgsmacht en Caudillo ( leider )
van Spanje.
Generaal Franco had met grote onderscheiding
gediend in de Marokkaanse veldtochten en had
het bevel bij de militaire onderdrukking van de
revolutie van de Asturiaanse mijnwerkers in
1934.
Het republikeinse gouvernement realiseerde zich
dat hij een mogelijk gevaar was en benoemde
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hem tot militaire commandant van de Canarische eilanden. Het was van
hier dat hij naar Marokko vloog om de opstand te leiden.
Het was een serie ongelukken die hem Caudillo maakte. Sanjurjo, de
oudste generaal,de voor de hand liggend keus de opstand te leiden werd
gedood toen zijn vliegtuig verongelukte bij het opstijgen van een klein
vliegveld bij Lissabon.
Op het eind van 1936 hadden de nationalisten half Spanje veroverd en in
1937 de provincies Malaga en Asturias stevig in handen.
Verwoede gevechten hadden plaats in 1938 in het westen van Catalonie
en tenslotte bereikten de nationalisten de zee.
Een algehele aanval werd ingezet op Barcelona dat op 16 januari 1939
viel. Minorca , het enige Republikeinse eiland in de Balearen-groep dat
stand hield capituleerde in februari en in maart 1939 viel het republikeins
gouvernement en Spanje werd weer een.
De nationalisten adopteerden Isabella en Ferdinand als patroonheiligen
van het nieuwe Spanje en kozen de monarchistische kleuren; rood-geelrood voor hun vlag.
Het drukken van de Spaanse postzegels was
altijd opgedragen aan de F.N.M.T. ( fabrica
Nacional de Moneda y Timbre ) te Madrid en
gedurende de gehele oorlog in handen van de
republikeinen.
De nationalisten waren daarom in een
verwarrende situatie. Gebieden werden
voortdurend veroverd en de vraag naar
postzegels steeg voortdurend. Het was geen
goed beleid en een slechte propaganda om
republikeinse zegels te blijven gebruiken en
met vele opdrukken te voorzien.
Een tekort aan zegels was er de oorzaak van
dat republikeinse zegels werden gebruikt of
geheel zonder verandering of samen met
nationalistische zegels. Deze combinaties
komen veel voor.
Vanaf 1 augustus 1937 werd het gebruik van
republikeinse zegels in de nationale zone
uitdrukkelijk verboden.
De nationalisten hadden in hun poging om te zorgen voor voldoende
zegels slechts het gebruik van kleine drukpersen.
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GRANADA
De stad Granada was geïsoleerd van het overige Spanje en werd pas in
september 1936 ontzet.
De militaire commandant besefte dat er een tekort aan postzegels zou
ontstaan en ook dat extra post zou ontstaan door brieven die de stad
met luchtpost zou verlaten De postdirecteur koos een belastingzegel als
model en een kleine drukker; Anel produceerde twee ongetande zegels
gedrukt in vellen van 112 ( 8 horizontale rijen van 14 ) in groen en blauw
Ed. nr. NE 56 en 57. 20 vellen van elk werden ervan gedrukt (=2240)
zegels van elk.
Helaas waren ze erg vlekkerig en er werd besloten ze te herdrukken en
te perforeren. De 30 ct. Blauw werd gedrukt, weer in vellen van 112.
Deze keer werden er 525 vellen gedrukt.
Gedurende een lange tijd werden de eerste twee zegels (de ongetande)
beschouwd als drukproeven. Maar brieven en enveloppen hebben
uitgewezen dat zij wel degelijk correct en zakelijk zijn gebruikt.
Een verklaring werd door de postdirecteur van Granada uitgegeven op
10 april 1937, welke de laatste bewering bevestigde. De verklaring
luidde; Ik verklaar dat de 30 ct. Zegels in blauw en ook die van dezelfde
waarde
in
groen,
waarvan
een
exemplaar van elk is
geplakt,
gedurende
deze
luchtpostadministratie hebben
gecirculeerd,
zowel
voor de gewone als
voor de luchtpost.
Ik geef deze verklaring
op 10 april 1937.
Was
getekend;
Francisco Pipo
De 30 ct. Blauw,
tanding 11 Ed. nr. 801
werd op 17 augustus
1936 uitgegeven en
hoewel aanvankelijk
alleen in Granada
geldig, later uitgebreid
tot geheel Spanje.
12

Een zeldzame zegel op briefenveloppen. Gehalveerde zegels werden
gevonden hoofdzakelijk op brieven geadresseerd aan generaal Quipo de
Llano, die behalve een leidende generaal van Franco ook een filatelist
was.
Veel vervalsingen bestaan en zijn vaak moeilijk te onderscheiden (laat
ze keuren via de BondsKeuringsDienst!).
Wordt vervolgt
N. Beek / S. van Leeuwen
Het hiernavolgende artikel werd al in augustus 1966 gepubliceerd in het
Engelse tijdschrift Philatelic Magazine; het is geschreven door wijlen dhr.
Ronald Shelley die door de Spaanse Academie voor de Filatelie meermalen onderscheiden is voor zijn grote bijdrage aan de verbreiding van
kennis van de Spaanse filatelie en van de burgeroorlog periode in het
bijzonder (zie tevens bovenstaand artikel). Alhoewel over dit onderwerp
(onderzeebootpost) in IBERIA 59 en 73 al enige aandacht is besteed
vind ik de inhoud van dit artikel ook nu nog belangrijk genoeg om een
vertaling aan u te presenteren.
Hans Vinkenborg

De onderzeebootpost tijdens
de Spaanse Burgeroorlog
door: Ronald G. Shelley
De meeste lezers zullen zich ervan bewust zijn dat Spanje van 1936 tot
1939 verscheurd werd door een burgeroorlog. Er waren 2 partijen: de
Republikeinen, de wettelijke regering, geholpen door Rusland, Mexico en
Frankrijk en de Nationalisten, geleid door generaal Franco die geholpen
werd door Duitsland, Italië, Portugal, Roemenië en Ierland. Deze laatste
mogendheid gaf hoofdzakelijk symbolische ondersteuning met een korps
van slechts 500 à 600 man geleid door kolonel O'Duffy, dat circa zes
maanden in Spanje verbleef.
Begin 1938 kregen de Republikeinen een tekort aan buitenlandse valuta
waarmee ze voedsel en munitie inkochten. Het vertrouwen in de peseta
was geleidelijk aan afgenomen als gevolg van de Nationalistische successen waardoor hun totale overwinning onvermijdelijk leek te worden.
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Daardoor werd het noodzakelijk om iets nieuws te bedenken om valuta
te genereren en als onderdeel van dit plan werd besloten om postzegels
in te zetten. Daartoe werd om die reden het Republikeinse A.F.O. agentschap opgericht. Het ‘Agencia Filatelica Oficial’ (A.F.O.), geleid door Don
Arturo Fernandez Noguera, werd gevestigd in Barcelona. De oprichting
werd per brief aan de postzegelhandelaren bekend gemaakt en vermeldde o.a. dat het agentschap als taak had om de filatelistische belangen te
behartigen, nieuwe emissies te begeleiden en oude onverkochte voorraden alsnog te gaan verkopen, hetgeen tot dusverre door verschillende
particuliere bedrijfjes werd gedaan.
Vanaf dat moment werden de
handelaren overspoeld met brieven
waarin allerlei filatelistische producten werden aangeboden (zoals
eerste-dag enveloppen) en met
bestelformulieren. De A.F.O. maakte
bij iedere emissie speciale enveloppen met zegels en bijzondere A.F.O.
stempels. Zo’n brief aan een handelaar begon dan met: “Wij hebben het
genoegen u deze enveloppe aan te
bieden die is gefrankeerd met de
laatste uitgegeven postzegels die
vandaag in circulatie zijn gebracht en
waarvan de kenmerken (kleuren en
oplagen) onderaan deze brief worden
vermeld”.
Veel van de oude voorraden werden
overdrukt met een opdruk; vooral de
10ct en de 15ct zegels van de Don
Quichotte emissie uit 1905 en de
25ct zegel van de Montserrat emissie
van 1931. Onder de bijzondere
herdenkingszegels die in dit kader
werden ‘uitgegeven’ waren de zegels
die het 150-jarig bestaan van de
Amerikaanse Grondwet herdachten.
Maar waarschijnlijk was de meest
‘beroemde’ uitgave van de heer
Noguera wel de emissie van de
Onderzeeboot-postzegels.
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Noguera maakte bekend dat een serie van zes postzegels zou worden
uitgegeven voor onderzeeboot postvervoer
tussen Barcelona en Mahon en dat deze
emissie zou worden beperkt tot een oplage
van 8.000 stuks. Daarna zouden de
drukplaten worden vernietigd. Hij zag deze
uitgave als een buitenkansje voor de
verzamelaars en vergeleek het met uitgaven
van Poolexpedities en transatlantische
vluchten. Op 11 augustus 1938 verscheen
een set van zes postzegels, waarvan de
kleuren en afbeeldingen alsvolgt waren:
1 peseta en 15 pesetas blauw resp.
grijsgroen, (onderzeeboot D-1),
2 pesetas en 6 pesetas roodbruin resp.
indigoblauw (onderzeeboot A-1),
4 pesetas en 10 pesetas oranjerood resp. mauvre (onderzeeboot B-2).
Ze werden d.m.v. fotogravure gedrukt bij een kleine drukkerij Oliva de
Vilanova bij Barcelona en hadden tandingmaat 16.
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Ze zien er aantrekkelijk uit en dragen bovenaan elk de woorden
‘Republica Española’ en onderaan de woorden ‘Correo Submarino’
(onderzeebootpost). Daarnaast werd nog een mini-velletje van drie
zegels uitgegeven: 4 pesetas zwart en karmijn, 6 pesetas zwart en blauw
en 15 pesetas zwart en donkergroen, elk met dezelfde afbeelding als
hiervoor genoemd.

De set zegels en het velletje werden door de A.F.O. verkocht tegen het
dubbele van de nominale waarde. In de krant van Barcelona op 26
november 1938 werd gepubliceerd dat de drukplaten officieel waren
vernietigd in het bijzijn van postemployees, de pers en verschillende
belangrijke postzegelhandelaren. Het werd nogmaals gepubliceerd in het
dagblad De Arbeider van 23 december van dat jaar.
Het eiland Minorca was in 1938 geheel geïsoleerd van de rest van
Republikeins Spanje. De andere Balearen-eilanden waren toen al geheel
in handen van de Nationalisten. De onderzeeboten moesten dus de
blokkade doorbreken die de Nationalisten hadden opgeworpen rondom
Minorca en zo de post naar Mahon vervoeren, de hoofdstad van
Minorca. Maar liefst 300 bijzondere enveloppen werden samengesteld
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die geadresseerd waren aan even zovele leidende postzegelhandelaren
en filatelistische schrijvers, overal op de wereld. Daarnaast werden 100
bijzondere enveloppen vervoerd die gericht waren aan belangrijke
Republikeinen. Deze enveloppen tonen een kaart met de route
Barcelona-Mahon en hebben de tekst ‘Primer/Correo/Submarino/
Barcelona-Mahon’ linksonder in het rood (zie afbeelding).
De reis werd gemaakt
met de onderzeeboot C4 die Barcelona op 11
augustus verliet en op 13
augustus aankwam in
Mahon.
Een
amerikaanse correspondent,
Werner Kell, ging mee
aan boord. Hij beschreef
de reis in een artikel
getiteld ‘Stamp-War’ in
de Saturday Evening
17

Post van 11 maart 1939. Het bleek dat de boot twee keer heeft gedoken,
éénmaal om een Italiaanse bommenwerper te ontwijken en nogmaals
om een Nationalistische patrouilleboot te ontwijken, vlak voor de haven
van Mahon. De Galvez catalogus van 1960 trok het bestaan van deze
reis in twijfel omdat ze meenden dat zo’n onderneming geen reden had
om te bestaan, maar het bestaan van de reis is later door verschillende
bronnen bevestigd. De heer Kell meldde dat het motief o.a. was om
prestige te geven aan een Republikeinse emissie door iets origineels te
ondernemen, naast (natuurlijk) de reden om valuta te generen voor de
schatkist. Hoe zou deze emissie immers anders gezien moeten worden?
Iedere enveloppe (van die 300) die naar de handelaren werden gezonden was geregistreerd en genummerd van R-1 tot R-300. Hiervan
hadden 150 enveloppen de hele serie van 6 zegels en de andere 150
enveloppen het mini-velletje. De enveloppe die ik in mijn bezit heb was
gericht aan ‘Whitfield King and Co. Ltd.’ in Ipswich (UK). De andere 100
enveloppen zijn gedrukt in het rood op wit papier en hebben elk de hele
serie van zes zegels. Ik heb er hiervan geen een gezien met het minivelletje.

Er waren bijzondere stempels in gebruik die als tekst hadden: ‘Correo
Submarino’ (bovenaan) en ‘Barcelona’ (onderaan) met de datum 11
augustus 1938. Op de achterzijde stond precies dezelfde tekst maar met
‘Mahon’ onderaan en de datum 13 augustus 1938. Er bestaan ongetande exemplaren met de opdruk ‘Muestra’ (zie afbeelding volgende pagina)
en er zijn vele kleurproeven en essays.
Daarnaast heb ik
een set van zes
zwarte
afdrukken
van de ongeldig
gemaakte drukplaat
waarop de krassen
(horizontaal
en
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vertikaal) goed zichtbaar zijn waarmee het cliche ongeldig gemaakt is.
De onderzeeboot
C-4
was
te
watergelaten
in
Cartagena op 6 juli
1929 en werd in
1936
aan
de
Republikeinse vloot
toegevoegd. Hij lag
lange
tijd
voor
reparatie
in
Bordeau, Frankrijk,
waar hij tegelijk
beschermd
werd
ten tijde van de val
van Santander. Na
de
reparatie
vervulde hij een
bewakingsfunctie
en bracht diverse
bezoeken
aan
Cartagena, Barcelona en Mahon.
Op één van deze tochten vervoerde hij de ‘onderzeebootpost’. De C-4
voer, te samen met de rest van de Republikeinse vloot, op 3 maart 1939
naar de Franse Marinebasis in Bizerta, Tunesië, om de
schermutselingen van de oorlog te ontwijken en bleef daar totdat de
Nationalisten na hun overwinning de vloot op 2 april van dat jaar overnamen. Op 27 juni 1946 leed hij schipbreuk toen hij geramd werd door
de destroyer ‘Lepanto’ tijdens een oefening waarbij hij trachtte naar de
oppervlakte te komen, waarbij de gehele bemanning van 44 personen
om het leven kwam en de boot zonk.
De onderzeebootpost was niet erg succesvol en bracht niet de zozeer
benodigde buitenlandse valuta op. Sommige catalogi weigerden de
zegel op te nemen, zoals de Gibbons catalogus waarbij ze vermeldden:
‘wij nemen de postzegels die in augustus 1938 werden uitgegeven voor
de postdienst tussen Barcelona en Minorca niet op omdat ze geen enkel
postaal doel lijken te hebben gediend’. Maar ze werden wel opgenomen
door Yvert, Michel en de Spaanse catalogi en uit de huidige noteringen
blijkt wel dat ze tegenwoordig wel de waarde krijgen die ze verdienen. Ik
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herinner me dat ik mijn 2 enveloppen in 1955 kocht voor 7 pound 10 en
dat ze nu al 35 pound vragen per paar.
Señor Noguera eindigde als een gedesillusioneerde man. De A.F.O. was
overijverig geweest in haar pogingen om buitenlandse valuta te genereren en vele emissies die de teloorgaande Republiek uitgaf konden alleen
door buitenlanders worden gekocht. Spanjaarden konden ze alleen
kopen als ze buitenlandse valuta hadden, maar omdat het meeste hiervan in beslag was genomen hadden ze dus niet veel kans !

Î

Í

Samper orginele ontwerpen
In een grote partij Spaanse zegels zat een object die mijn speciale
aandacht trok. Het betrof een combinatie van twee verschillende
afbeeldingen in okerbruin op dun papier zonder gom.
Hieronder een afbeelding van deze “zegels” .
Gelukkig had de vorige eigenaar er een aanduiding onder geschreven
die luidde:
Zie Moens pagina 153. Navraag bij diverse Spanje
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verzamelaars leverde niets op. In de bondsbibliotheek te Baarn konden
ze mij verder helpen en er kwam een zeer dik oud boekwerk te
voorschijn. Catalog Moens 1891, Histoire des Timbres Poste Espagne .
In deze catalogus vele omschrijvingen over proef/kleurdrukken etc. die
niet in o.a Catalogo Pruebas y Ensayos de Espana Galvez 1960 worden
beschreven, laat staan benoemd. Op blz. 153 inderdaad de omschrijving
van het betreffende ontwerp. Natuurlijk wel in het Frans.

Vertaling : In de krant van 1881 heeft een graveur uit Barcelona ; M.
Pedro Samper twee foto-ontwerpen laten zien, voorstellende Koning
Alfons X11
Type 1 het gelaat ¾ naar links in een dubbel ovaal waarin CORREOS
Y TELEGRAFOS met waarde aanduiding ( 15 centimos ) en figuren in
de beide hoeken met centimos daartussen. Bovenaan wapens van
Castilie links en Leon rechts in de hoeken. ESPANA bovenaan in
rechtopstaande letters in een rechthoekige omlijsting .
Type 2
Hier hetzelfde gelaat, nauwelijks herkenbaar in profiel naar
links, in een dubbele cirkel waarin geschreven CORREOS Y
TELEGRAFOS.
Franse lelies getekend in de bovenste hoeken.
Beneden Espana 15 centimos . De 15 in een gekroond schild. Beide
ontwerpen zijn onderaan gesigneerd met PEDRO SAMPER.
Hierna een E-MAIL naar Filatelia Llach te Barcelona verzonden, met een
copie van de afbeelding en een verzoek om meer informatie Hun
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Na deze gezellige bijeenkomst van 17 november 2007 worden de leden,
die niet bij deze bijeenkomst zijn geweest, aangeraden om bij de
komende bijeenkomsten aanwezig te zijn. Proost!

De bovengetoonde foto’s zijn gemaakt door Ron van der Holt (Thank
you, Ron!).
Î

Í

De eerste zegel van kurk
Het moest er een keer van komen. Na zegels van allerhande (edele)
metalen, in allerhande vormen en kleuren, is er dan nu een zegel van
kurk.
Als grootste producent en exporteur van kurk in de wereld heeft Portugal
hier de primeur.
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Op 28 november vorig jaar is een zelfklevende zegel van kurkpapier
uitgegeven met een frankeerwaarde van € 1.00 in een oplage van 230
duizend stuks. Ook zijn er nog 20 duizend stuks extra uitgegeven met
een promotie tekst voor de Grupo Amorim. (De grootste
kurkverwerkende leverancier in Portugal).
Van de totale wereld productie van kurk komt
54% uit Portugal. De kurkeik komt veelvuldig
voor in de Alentejo streek en is daar bijna een
nationaal symbool. Meer dan 23% van de
Portugese bossen bestaat uit kurkeiken.
Kurk is een natuurproduct geschikt voor
Afinsa 1324 kurkeik
recycling, hergebruik en is biologisch
afbreekbaar. Het beschikt bovendien over
unieke eigenschappen: het is licht in gewicht, ondoordringbaar voor
vloeistoffen en gassen, samendrukbaar en elastisch. Ook geeft het een
uitstekende thermische en akoestische isolatie.
Wij kennen kurk natuurlijk in de eerste plaats als afdichting van flessen
wijn, doch het vindt ook veelvuldig toepassing in de automobielindustrie
en in de luchtvaart.
Henk Veen
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HOE KAREL V KONING EN KEIZER WERD
door: Joke van Strien
Hoe het begon
Karel V werd in 1500 in Gent geboren als tweede kind van hertog Filips
de Schone (1478-1506) van Bourgondië en Johanna van Aragon (14791555). Filips de Schone was de zoon van hertogin Maria van
Bourgondië, die na een val van haar paard in maart 1482 overleed, en
(keizer) Maximiliaan van Habsburg/Oostenrijk. Als erfgenaam van
Bourgondië en Oostenrijk met uitzicht op de keizerstitel had Filips
uitstekende vooruitzichten, vandaar dat hij een goed huwelijk kon sluiten:
koning Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië gaven hem hun
derde kind, Johanna, als vrouw.

De ouders en grootouders van Karel V
Koning Ferdinand van Aragon
Isabella van Castilië

Maria van Bourgondië
Maximiliaan van Habsburg

Juan (+ Margaretha van Bourgondië)
Isabella (+ Emanuel van Portugal)
Johanna van Aragon
(later: Johanna de Waanzinnige)
Catharina (+ Arthur Tudor, later
Hendrik VIII Tudor)

Carlos I, bij ons bekend als
Karel V
1 oudere zuster: Eleonora, 3 jongere
zusters: Isabella, Maria en Catharina
en 1 jongere broer: Ferdinand
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Filips van Bourgondië
(later: Filips de Schone)

Samen
hadden
Ferdinand
en
Isabella de Moren
uit Spanje verjaagd: in 1492 was
het laatste Moorse
bolwerk, Granada,
in handen gevallen
van hun legers.
Tevens hadden zij
de
katholieke
Inquisitie
volop
gesteund met het doel Spanje tot één staat te maken. Volgens de
toenmalige inzichten kon dit namelijk alleen lukken als alle inwoners
dezelfde godsdienst beleden. De paus had hen voor hun streven de
eretitel van ‘Katholieke Koningen’ toegekend.
Samen met de doorgevoerde staatkundige hervormingen werd de
grondslag gelegd voor de Spaanse eenheid. Bij het verdrag van
Tordesilla
s tussen
de
Spaanse
koningen
en de koning van
Portugal
werden
op gezag
van de pausen de nieuw ontdekte gebieden in Amerika verdeeld tussen
beide vorsten, 1494.
Daarnaast hadden Ferdinand en Isabella Columbus financiële steun
gegeven voor zijn poging de zeeweg naar Indië via de westelijke route te
vinden (1492), wat hun het bezit van grote delen van (Zuid)Amerika had
opgeleverd, met de geweldige revenuen, die daardoor aan Spanje toevielen. Wie zou dat grote en rijke gebied gaan besturen na de dood van
de Katholieke Koningen?
Ferdinand en Isabella hadden vier kinderen, waarvan één zoon, dus
gebrek aan een opvolger zou er zeker niet zijn, meende men. Alleen, dat
pakte anders uit door de dood van eerst hun zoon, Juan, in 1498, een
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half jaar na zijn huwelijk met Margaretha van Bourgondië/Oostenrijk, de
zuster van
Filips de
Schone.
De
volgende
mogelijk
opvolger,
Margaretha’s zoontje stierf
bij de geboorte.
De
oudste
dochter,
Isabella,
werd
nu
kroonprinses.
Zij
was
gehuwd met de Portugese
koning
Emmanuel.
Zij
kregen een zoon, Miguel,
bij wiens geboorte Isabella stierf. Ook dat kindje, de eerstvolgende in de
Spaanse opvolgingslijn, stierf toen hij pas 1½ jaar oud was. Zo kwam het
dat Johanna haar ouders na hun dood zou opvolgen als koningin van
Castilië en van Aragon.

De Spaans-Bourgondische verbintenis
Het huwelijk van Johanna met
Filips
van
Bourgondië
gearrangeerde verbintenis, niet gericht op wederzijds geluk, maar op
politieke en dynastieke voordelen.
In september 1496 was Johanna
per schip vanuit de haven van La
Coruňa vertrokken; de tocht kon
toen niet over land, omdat Spanje
en Frankrijk met elkaar in oorlog
waren. De schepen, op één schip
na dat was vergaan, kwamen na
een zware tocht – de Golf van
Biskaje en het Kanaal waren
berucht om de zeestormen – aan
in Arnemuiden in Zeeland, waar niet Filips, maar een
hofdelegatie haar opwachtte. Pas twee weken later ontmoetten bruid en
bruidegom elkaar en zij was
meteen ‘weg’ van hem! Dat was bepaald niet wederzijds. Filips onderhield
meer dan vriendschappelijke betrekkingen met andere jonge (hof)dames,
ook al weer heel gebruikelijk in die tijd.
Johanna ging naar Lier in het hertogdom Brabant, waar het huwelijk
tijdens een zeer eenvoudige plechtigheid werd ingezegend. Verdere
ceremonies vonden plaats in Brussel, waar het jonge paar ging wonen.
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Zij zouden zes kinderen krijgen: Eleonora (Brussel 8-11-1498), Karel
(Gent 24-2-1500), Isabella (Brussel 25-7-1501), Ferdinand (Alcalá de
Henares Sp. 10-3-1503), Maria (Brussel 15-9-1505) en Catharina
(Torquemada Sp. 14-1-1507).
Erfopvolging in Spanje
Om toestemming te krijgen van de beide Cortes – de parlementen van
Castilië en Aragon – voor de erfopvolging, reisden Filips en Johanna in
oktober 1501 naar Spanje, ditmaal over land door Frankrijk, want Spanje
en Frankrijk hadden vrede gesloten. De tocht duurde maanden: eind
januari 1502 passeerden men de Spaanse grens. De reis naar Toledo,
waar de Katholieke Koningen op hen wachtten, werd één grote
triomftocht voor het prinselijk paar, vol met festiviteiten. In Toledo echter
heerste rouw om de dood van prins Arthur Tudor, erfopvolger van de
koning van Engeland en de echtgenoot van prinses Catharina, jongste
dochter van Isabella en Ferdinand. (een jaar later zou Catharina trouwen
met de jongere broer, Hendrik VIII, als eerste van diens zes vrouwen).
De Cortes van Aragon en die van Castilië/Leon stemden in met de
beoogde troonopvolgers, echter wel met de clausule dat indien koning
Ferdinand zelf nog een zoon zou krijgen, deze de eerste in de lijn van
troonpretendenten zou worden. Deze bepaling werd gezien als
onbelangrijk, gezien de leeftijd van koningin Isabella. De Spaanse
politiek was met name Filips geheel vreemd. Hij en ook Johanna hadden
niet veel op met de Inquisitie, die Spanje in zijn greep had en waarmee
de Katholieke Koningen de macht van Moren en Joden had gebroken. In
de Nederlanden was men niet gewend mensen met inquisitiemethoden
te bekeren. Brandstapels kende men daar (toen nog) niet.
Nadat de beide Cortes hadden ingestemd met de erfopvolging, meende
Filips, dat zijn verblijf in Spanje niet langer nodig was en hij vertrok begin
1503 naar Brussel, zonder Johanna, die de geboorte van haar vierde
kind afwachtte. Onmiddellijk na de geboorte van Ferdinand, die in
Spanje onder de hoede van zijn grootouders zou achterblijven, wilde
Johanna, weer over zee wegens de nieuwe onenigheid met Frankrijk,
haar echtgenoot achterna reizen. Haar ouders waren daar tegen, net
zoals zij er op tegen waren geweest dat Filips midden in de winter naar
Brussel terugkeerde. Het gaf geen goed gevoel over de toewijding aan
het land van hun beoogde opvolgers. Ferdinand besloot niet voor niets
zijn naar hem genoemde pasgeboren kleinzoon in Spanje te houden en
hem een echte Spaanse opvoeding te geven!
Ondanks het feit dat koningin Isabella toen al ziek was, ging zij naar haar
dochter in de kustplaats Laredo om haar over te halen niet te vertrekken,
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maar vergeefs. Begin juni 1504 kwam Johanna na een ditmaal
voorspoedige zeereis terug in Brussel aan het Bourgondische hof. Hier
kwam het al gauw tot verschrikkelijke scènes tussen Johanna en Filips
wegens Johanna’s jaloerse gevoelens en Filips’ ontrouw. Zij duldde geen
vrouwen meer aan het hof, at niet meer en verwaarloos-de zichzelf.
Niemand kon haar intomen en Filips keerde zich van haar af. Hij liet zelfs
een rapport opstellen over de gedragingen van zijn vrouw en stuurde dit
aan Ferdinand, die een en ander aan de Cortes berichtte. In veler ogen
was Johanna krankzinnig en niet tot regeren in staat. Ook Ferdinand
dacht in die richting.
Met of zonder Johanna?
Op 26 november 1504 stierf in Medina
del Campo koningin Isabella. Volgens
de opvolgingswet werd Johanna (en
Filips als koning) nu koningin van
Castilië en Ferdinand liet zich tot
voorlopig regent benoemen. Het
testament van Isabella (gedateerd 12
oktober 1504) bepaalde dat bij
afwezigheid van haar dochter, of als
zij zich niet kan of wil inlaten met de regering, Ferdinand als
plaatsvervangend bewindvoerder zou optreden.
Ferdinand was van mening dat de opvolging door Johanna en ook van
haar echtgenoot als koning(in) van
Spanje niet in het landsbelang was en
probeerde de Cortes daarvan te
overtuigen. Johanna leek geestesziek
en Filips had laten blijken ongeschikt te
zijn voor de Spaanse troon, gezien zijn
desinteresse en snelle terugkeer in
1503 naar de Nederlanden. Ferdinand
nam de stap tot een nieuw huwelijk,
waaruit naar hij hoopte een zoon en
erfgenaam zou worden geboren. Die
opzet leek te lukken, maar het kind uit
de verbintenis met Germaine de Foix
stierf vlak na de geboorte en er
kwamen verder geen kinderen meer.
Krankzinnig?
Omdat hij Filips echter niet van de
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troon kon (laten) uitsluiten, trof hij met hem een regeling waarbij Johanna
en Filips koningin en koning werden met als landvoogd Ferdinand zelf.
En zo probeerde Ferdinand dus de opvolgings-kwestie naar eigen idee
te gaan regelen. Hij liet een document opstellen waarin hij zei ‘op te
komen voor de rechten van zijn dochter’ en de Castiliaanse edelen en
steden opriep Filips van de troon uit te sluiten ten behoeve van Johanna,
om een ‘burgeroorlog te voorkomen’ door hem - Ferdinand - volledig te
steunen. Dit streven werd neergelegd in het Verdrag van Toro (juni
1505). Mocht Johanna niet tot regeren in staat blijken te zijn, dan zou
Ferdinand haar belangen verdedigen.
Hierop besloot Filips samen met Johanna naar Spanje af te reizen. De
tocht begon in januari 1506 vanuit Vlissingen en ging via Engeland
(Johanna’s zuster Catharina had hen drie maanden te gast in Windsor)
en begin mei landde het gezelschap aan de Spaanse kust bij La Coruňa.
Toen Johanna langer wilde blijven, wilde Filips alleen naar Spanje varen.
Dat werd door Ferdinand aangegrepen Filips te betichten van het
uitsluiten van Johanna.
Toch waren de steden in Castilië niet overtuigd van de onbekwaamheid
van zowel Filips als Johanna en besloten het paar tezamen te ontvangen
als hun vorsten. Maar toen Filips alleen, zonder Johanna, de hoofden
van de aanzienlijke families ontving, sloeg de stemming om en dreigde
er burgeroorlog in Castilië.
In Burgos gebeurde wat niemand
kon verwachten: na een ziekte van
slechts enkele dagen overleed Filips
en Johanna was weduwe! Lang is
getwijfeld of de dood wel een
natuurlijke oorzaak had, maar nu
wordt er van uitgegaan dat Filips
inderdaad aan een ‘gewone’ ziekte is
overleden.
Johanna was dermate bedroefd dat zij weigerde haar dode echtgenoot
achter te laten in een grafkelder in het klooster van Miraflores. Ze trok
met een groepje dienaren door het Spaanse land en nam het
gebalsemde lichaam mee. Die tocht – men reisde ‘s nachts, overdag
hield men stil bij een klooster - is algemeen bekend geworden en gaf
aanleiding te veronderstellen dat zij inderdaad krankzinnig was
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geworden. In de loop der tijd werd de omvang van de tocht in de
verhalen onwaarschijnlijk groot. De reis werd echter in de annalen
vastgelegd en er kan worden geconcludeerd dat de reis vanuit Miraflores
naar uiteindelijk Torquemada, slechts 60 kilometer heeft bedragen
gedurende 16 dagen. Daar bracht Johanna haar zesde kind, Catharina,
ter wereld. Na een rustperiode verliet ze opnieuw Torquemada, opnieuw
met het lijk van haar echtgenoot. Deze tweede tocht duurde niet lang en
was niet ver; wederom kwam de lugubere stoet in Tordesillas terecht,
waar tenslotte Filips in het Santa Claraklooster werd bijgezet. Johanna
werd op bevel van haar vader opgesloten in het kasteel van Tordesillas,
samen met haar dochtertje (1507). Het raam in haar kamer zag uit op de
kloosterkerk met de graftombe van haar geliefde Filips.
Karel, koning van een rijk ‘waar de zon nooit onderging’
In een kamer in het kasteel van Tordesillas heeft Johanna als Juana la
Loca – Johanna de Waanzinnige, bijna 40 jaar geleefd onder het strenge
toezicht met geen enkel mededogen van de markies van Denia. In naam
bleef ze koningin van Castilië en Leon, na de dood van Ferdinand (1516)
ook van Aragon. Haar zoon Karel voerde
echter het bewind. De beide Cortes
hadden hem daartoe gemachtigd. Die
erkenning was nodig om het Duitse
keizerschap te kunnen verwerven. Aan
het verkrijgen van de keizerstitel droegen
de schatten uit de Nieuwe Wereld zeker
ook hun steentje bij!
Koning van Oostenrijk is Karel echter niet
geworden, die taak werd nu voor zijn
broer Ferdinand, opgevoed als Spaanse
Don.
Enige malen heeft Karel zijn moeder
bezocht; hij veranderde echter niets aan de
- vaak bedroevende - omstandigheden
waarin zijn moeder met zijn jongste zuster
verkeerde. Toen in 1520 in Spanje een
opstand van enige steden, o.a. Toledo en
Avila, uitbrak uit ontevredenheid met het
bewind en de voortdurende afwezigheid
van koning Karel, heeft men getracht
Johanna weer te laten regeren. Dat
mislukte echter doordat Johanna geen
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partij die tegen haar zoon was gericht wilde steunen.
Johanna stierf in 1555. Ze werd aanvankelijk begraven in het Santa
Claraklooster naast haar echtgenoot, maar in 1574 liet hun kleinzoon
Philips II beide lichamen overbrengen naar de kathedraal van Granada
waar zij werden bijgezet naast de graftomben van de Katholieke
Koningen.
De vraag of Johanna werkelijk krankzinnig was, is nooit onomstotelijk
met ja beantwoord.
Mogelijk hadden krachten uit
de Spaanse Inquisitie of
politieke belangen invloed op
haar
gevangenschap.
We
zullen het wel nooit precies
weten.
Karel V had echter nooit keizer
van het Duitse Rijk kunnen
worden
zonder
het
koningschap en de koloniale
rijkdommen van Spanje. En dat
koningschap had hij aan zijn moeder Johanna te danken!
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DIVERSE BERICHTEN
TACHTIG NUMMERS VAN IBERIA OP CD-ROM.
Bijna ongemerkt is in onze jubileumbijeenkomst van afgelopen
November een nieuwe KSP productie in de verkoop gekomen: een CD
Rom met de eerste 80 nummers van IBERIA met een index. Dit is vooral
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