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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 8 november 2008 zal de speciale bijeenkomst “De 
Spaanse dag” plaatsvinden in het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te 
Utrecht. 
 
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.  
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.  
Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar - tegen betaling - aanwezig.  
 
 
AGENDA : 

 
1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Bestuursmededelingen;  
4.    Rondvraag;   
5.    Lezing van Hans Vinkenborg “Maculaturas”;  * 
6.    Sluiting, aansluitend gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen,  
       ruilen, etc, met een (Spaans) drankje en een hapje. 
 
*   Ons Engels lid Dave Davies houdt een lezing over de ontvangen 
“Portugese zegels”, via Bern (U.P.U.), door “Bechuanaland” die met een 
opdruk “specimen” (of een 4 ½ mm perforatiegat - 1913) zijn voorzien.   
 
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.  
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Ook tijdens deze bijeenkomst vindt de gebruikelijke veiling plaats. 
Schriftelijk bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk de donderdag voor 
de bijeenkomst aanwezig te zijn bij de veilingadministratie. 
 
 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 7 februari 2009 te Utrecht 
Zaterdag 9 mei 2009 te Utrecht 
Zaterdag 19 september 2009 te Utrecht 
Zaterdag 28 november 2009 te Utrecht (Portugese 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 (thans) KNBF 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. In 2008 resteren nog: 
 
• 8 en 9 november 2008 in Groenendaal te Heemstede; 
• 12, 13 en 14 december 2008 in de Sorghvliethal te Groningen. 
 
 
8 november 2008 
Door onze vereniging is in 2008 nog 1 bijeenkomst gepland op 8 
november, de Spanje Dag!  Naast de veiling zult u o.m. een korte 

mailto:j.a.vinkenborg@freeler.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.ctt.pt/
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presentie van Hans Vinkenborg kunnen horen over MACULATURAS 
waarbij hij een aantal heel grote en spectaculaire voorbeelden zal laten 
zien. Kom en neem uw ruilmateriaal mee zodat u wellicht nog zaken kunt 
doen en uw verzameling kunt aanvullen. Verder zal de bijeenkomst weer 
worden gevuld met hapjes en drankjes zodat het een gezellige dag gaat 
worden. Neem gerust uw partner mee, er is genoeg te doen voor 
iedereen.      
 
24 tot 26 oktober 2008 
Vorig jaar vond in Spanje de eerste Spaans-Duitse filatelistische bijeen-
komst 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 combi-
neren is met een bezoek aan deze grote beurs. 
 
28 november tot 13 december 2008 
In Aranda de Duero (Burgos) in Spanje wordt een Nationale 
tentoonstelling gehouden, locatie, etc zijn ons niet bekend. 
 

2009 
 

23 t/m 25 januari 2009 
In de Pandahallen in Loosdrecht wordt weer de jaarlijkse FILATELIE-
BEURS gehouden met een groot aantal vooral Nederlandse handelaren 
en semie-handelaren en vertegenwoordigingen van een groot aantal 
gespecialiseerde verenigingen. Volop gelegenheid om leuke dingen te 
vinden in deze grootste handelarenbeurs van Nederland. 
 
28 en 29 maart 2009 
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. Info: 
www.fnip.be. De data van de najaarsbeurs zijn ons nog niet bekend. 
 
10 en 11 april 2009 
In Gouda wordt zoals ieder jaar op Goede Vrijdag weer de brievenbeurs 
gehouden waar vooral brievenhandelaren uit een scala van landen hun 
handel zullen aanbieden. Zeer de moeite waard als u (ook) brieven 
verzamelt! Locatie is weer de sporthal De Mammoet aan de Burg. van 
Rheenensingel. 
 

http://www.fnip.be/
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6 tot 12 oktober 2009 
In Irún, Guipúzcoa, Spanje wordt de jaarlijkse EXFILNA ’09 gehouden, 
verdere gegevens zijn ons nog niet bekend. 
 

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 !! 
 
 
Op de zegels van de vorige vraagbaak ontving ik geen reactie. Hopelijk 
heeft u wel op het internet gekeken naar de zegels die in Spanje door 
particulieren uit protest worden uitgegeven tegen de stortvloed van 
zegels van de Correos, zoals ik u vorige keer adviseerde. Van het 
getoonde blokje zegels met o.a. Cervantes weet ik nog steeds niet of dit 
zelfs maar bij de Spaanse filatelie hoort! 
 
Deze keer kan ik twee zegels laten zien waar de oplossing grotendeels 
van bekend is. Het betreft deze twee militaristische zegels. 



 
Ze hebben zoals de afbeelding laat zien een relatie met de Spaanse 
Burgeroorlog. Maar op de eerste zegel linksboven ziet u de blauw-witte 
vlag van Argentinië naast de Spaanse vlag rechtsboven. En onderaan 
ziet u meerdere vlaggen van landen die aan de Spaanse Burgeroorlog 
deelnamen. En op de rechterzegel spreken de woorden ‘Viva España’ en 
‘Arriba España’ boekdelen. De militairen die hier in de houding staan zijn 
overdrukt van de spreuk ‘Ante los Martires del Ideal’. Dit laat zich het 
best vertalen als ‘Voor de martelaren van ons ideaal’. Prachtige zegels, 
maar ze komen in geen catalogus voor. Wat is dit dan wel?  
Het blijkt dat de oplossing van deze vraag gedrukt staat op de 
achterzijde van de zegels, want daar staat de volgende tekst gedrukt op 
de gomlaag: ¡Viva España! Contribuya con 10 cts. a su reconstruccion. 
Centro Acción Espanola, Buenos Aires.    
En daarmee wordt alles duidelijk. 
Deze zegels zijn in Argentinië 
uitgegeven door een particuliere 
organisatie en hebben tot doel om 
geld te genereren voor de 
wederopbouw van Spanje en 
daardoor schat ik het jaar van 
uitgifte op rond 1940. En dat ze uit 
Argentinië komen wordt nog eens 
extra benadrukt door het feit dat 
deze zegels op E.bay werden aangeboden door een Argentijnse 
handelaar waar ik wel vaker zaken mee doe, op de Europese markt heb 
ik deze zegels nog nooit gezien. 
Het betreft dus zg. bijplakzegels die om geld in te zamelen konden 
worden bijgeplakt op de post en die dan ook direct aangaven dat de 
afzender sympatiseerde met dit doel. Ik neem aan dat dit in Argentinië 
gebeurde want ik heb ze nooit op een Spaanse brief gezien. 
 5



Als u meer over deze zegels weet hoor ik dat graag van u. Als u zelf ook 
een opmerkelijke zegel heeft verneem ik dat ook graag van u.  

        
      Hans Vinkenborg 

  
 
 

POSTALE GESCHIEDENIS SPAANSE 
BURGEROORLOG ( deel 4 ) 

 
NATIONALISTISCHE PLAATSELIJKE TOESLAGZEGELS 
Bijna alle steden en dorpen in de nationalistische kant gaven plaatselijke 
belastingzegels uit om gelden bijeen te brengen om armen te voeden, 
daklozen te huisvesten, werklozen werk te verschaffen, door oorlog 
verwoeste huizen weer te herstellen en de oorlog te financieren. 
Dit werd gemachtigd door een decreet gedateerd 13 augustus 1936. 
Bijvoorbeeld in Palma, waar de opbrengst van de verkoop van deze 
zegels de gelden verschafte voor het bouwen van een groot en ruim 
postkantoor in de Avenida Jose Antonio. De zegels werden voor iedere 
handeling of zaak gebruikt, wat kan worden opgemaakt uit het volgende 
uittreksel in de Majorca Sun van februari 1937: 
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Een van de meest succesvolle maatregelen in oorlogstijd hier in Majorca 
is dat van de Pro Paro ( voor de werklozen ) zegels (zie afbeelding 
vorige pagina, 6) 
 
Dat zijn zegels die een gebruiksbelasting vertegenwoordigen, op 
praktisch alles wat je koopt. Wanneer je een kop koffie betaald, legt de 
ober een 5 cent zegel op tafel. Wanneer de bediende uw nieuwe das 
inpakt, komt er een zegel op het pakje, zelfs op de glibberige kant van de 
vis die het vrouwtje u aan de deur overhandigt is een zegel er vluchtig op 
gedrukt. 
Elke fles die je ziet staan op de plank achter de toonbank heeft zijn zegel 
en bij elk drankje uit de fles komt er een zegel aan te pas.  
De inkomsten uit dit systeem bedragen duizenden Pesetas per dag en 
met dit geld kan werk worden verschaft aan vele werklozen. Van het 
nieuwe postkantoor zijn al twee verdiepingen gereed, nieuwe wegen 
worden aangelegd in Son Armadans, voorzien van waterleidingen: een 
nieuwe markt wordt gebouwd in Santa Catalina. Nog nooit zijn er zoveel 
verbeteringen aan de gang geweest. Binnen een jaar zal het moeilijk zijn 
Palma nog te herkennen door de nieuwbouw. Dit werk zal evenwel een 
goede morele steun zijn voor de bevolking : aldus de Majorca Sun. 
Nodeloos te zeggen dat de krant, waarin dit artikel verscheen een 5 cent 
zegel heeft geplakt op de frontpagina. 
De toeslagzegels werden in veel steden verplicht gesteld op brieven 
samen met de normale postzegels. 
Meest bekend zijn de verplichte 5 cent toeslagzegels uit Cadiz. 

 
Bij gebrek aan normale postzegels werden deze toeslagzegels alleen 
gebruikt. 
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Op 25 november 1937 gaf het nationalistisch gouvernement een decreet 
uit, zich realiserende dat de situatie met betrekking tot het gebruik van 
zegels uit de hand ging lopen. 



Enige bepalingen uit dit decreet zijn: 
Het gebruik van zegels of andere zaken, welke foutief als postzegels 
worden aangezien, is verboden op de voorkant van poststukken. 
De postdienst zal alleen zegels accepteren die door het wettelijk 
gouvernement van nationalistisch Spanje zijn uitgegeven. 
Het aanmaken van zegels zowel in vellen als in blokjes met de inscriptie 
Correos, Correo de Espana of Servicios de Correos, zonder vermelding 
van de autoriteit is door het ministerie opgemerkt. 
Deze praktijken belemmeren de frankering van de correspondentie en 
veroorzaken verwarring, welke moet worden voorkomen.  
De uitgaven van herdenkingszegels zonder vooraf gaande toestemming 
van de schatkistcommissie en door de posterijen is verboden. 
 
REPUBLIKEINSE POSTZEGELS 
De republikeinen hadden het volledig gebruik van de F.N.M.T. en 
daarom was er weinig behoefte aan het gebruik van kleine drukkers. 
Slechts een paar sets werden opgedragen aan Rieusset of Barcelona en 
Oliva de Vilanova. 
De drie voornaamste algemene uitgaven van republiek Spanje waren : 
1931-1939 Beroemde personen, veel drukken en een uitgebreide reeks 
van kleurschakeringen. 
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1938 cijferzegels;  
Ed. nr. 745/750 (afbeelding vorige pagina, 8) gebruik van verschillende 
soorten papier, tandingen. Deze uitgave vraagt een uitgebreid 
onderzoek. 
 
 
1938 Matrona uitgave; Ed. nr. 751/754 

 
 
De zegelkosten zijn op 1 april 1937 vermeerderd. 45 centimos werd 
gebruikt op de 1 en 2 centimos zegels; Ed nr. 742/744 (afb. hieronder).  
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Weer een overvloed van variëteiten: dubbele opdruk, omkeringen, 
dubbele omkeringen, andere kleuren etc.  
 

 
        Nico Beek 

  
 
 

OPMERKELIJKE KEURING 
 

Onlangs kreeg ik een keuring 
aangeboden inzake een zegel met een 
cataloguswaarde van ongeveer € 20,--, 
namelijk Núcleo/Afinsa (CE) nummer 55 
met tanding 13 ½ , die aan de linkerzijde 
een perforatie had van 11 ¾ en onder 
een perforatie van 11 ½. Wat is er 
gebeurd? 
Bij Portugal liggen de zaken vrij 
gemakkelijk. Portugal werkte vanaf het 
begin met een zogenaamde 
raamperforatiesysteem van Harrow. De 
tanding werd in één keer aangebracht 
met een raamwerk van perforatiepinnen 

(een voorbeeld staat in IBERIA 14, die op de verenigings-CD staat “80 
IBERIA’s”). Het (zeer) grote voordeel voor de filatelisten is dat alle 
geperforeerde zegels met deze 12 ½ (vanaf 1867) en 13 ½ (vanaf 1875) 
machines altijd het zelfde formaat (moeten) hebben. 
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Bij het te keuren zegel valt ook meteen op dat de perforatie aan de 
linker- en onderzijde een lijnperforatie is. Tevens loopt de perforatie aan 
de onderzijde schuin weg.    
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et dat alle 

van de 
oorspronkelijke 

 

 alleen de lijntanding 
foratie schuin wegloopt, 

wat bij een raamperforatie onmogelijk is. 

a
op deze test te doen (de test kan 

uiteraard ook zonder scanner). Anders gaat u 
voor een kapot zegel.  

      Frits van Beekum 
 

Een makkelijk hulpmiddel is een scanner. 
Men neemt een gelijksoortig zegel 
waarvan men (zeker) we
tandingen in tact zijn en men plaatst deze 
onder een te keuren zegel. Via de scanner 
ziet men dat het formaat van het te keuren 
zegel kleiner is geworden waardoor men 
kan vaststellen dat de zegel 
gemanipuleerd en/of nagetand is. 
 
Tevens zien men aan de linker zijde nog 
enkele originele perforatiegaten 

tanding.   
  

 
 
Aan de onderzijde valt niet
op, maar ook dat de per

  
 
Het blijft natuurlijk gissen 
waarom men een zegel met 
een verkoopwaarde van 
ongeveer € 5 heeft nagetand. 
Men moet er toch moeite voor 
doen om 2 zijden redelijk na te 
tanden. Misschien wilde men 
de verzamelaar de zegel 
verkopen voor een hogere prijs 
omdat de zegel een 
“bijzondere” perforatievariëteit 
heeft.  
 
t u uw zelf een hoop geld kunt  Met dit artikeltje wil ik graag aantonen d

besparen om van te voren bij aanko
een hoop geld betalen 
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ebruik geweest, niet alleen om postzegels te o
oor allerlei a een stempel 

aangegeven vo ast, b.v. voor 
rukwerk (ABONO) of kranten (PERIODICOS). En soms om aan te 

verzameling voor-
komen. Want het 

en kon worden als een 
brief als waardezending werd 

d
stempels zijn in Spanje sinds ongeveer 1900 in 
bereikten hun hoogtijdagen rond 1935-1950. Daarn

VALORES DECLARADOS 
 
Stempels zijn in de loop van de jaren om verschillende redenen in 

ntwaarden maar ook g
v dministratieve doeleinden. Vaak werd met 

or welk doel een bepaald tarief werd toegep
d
geven dat een zending aangetekend (CERTIFICADO) of met grote 
spoed (URGENTE) moest worden vervoerd of dat deze gepost werd in 
een postkantoor in een trein of tram (AMBULANTE). Het doel was 
meestal om aan te geven dat een speciaal tarief van toepassing was. 
Ook kennen we andere typen stempels, b.v. voor tentoonstellingen of 
bijzondere gebeurtenissen die een meer promotioneel karakter hebben. 
Maar met een zekere regelmaat zult u bij de bestudering van Spaanse 
postzegels en stempels het stempel ‘VALORES DECLARADOS’ 
tegenkomen. In dit stukje wil ik u graag enige voorbeelden laten zien van 
dit administratieve stempel en iets vertellen over het gebruik van dit 
stempel.  
 
Dat u dit stempel op de meest gewone Spaanse postzegels kunt 
tegenkomen wil ik u eerst laten zien met deze twee zegels met Gen. 

Franco die in elke 

doel van dit stempel 
was om aan te 
geven dat de brief 
een waardezending 
betrof. En het stem-
pel kan dus in prin-
cipe op iedere zegel 
voorkomen. De porto 
voor frankering be-
vatte naast de gewo-

rag verzekerd. Deze 
gebruik geweest en 
a kwamen ze minder 

vaak voor omdat de postzegels op waardezendingen vanaf toen ook met 
een gewone stempel werden ontwaard.  

ne porto een toeslag die het best gezi
verzekeringspremie, want als een 
gefrankeerd dan was deze tot het aangegeven be
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naar het buitenland. Ik heb 1 

 

 

t. en dat is dus 1 peseta totaal. 

Ik heb niet veel tarieven kunnen achterhalen, maar ik weet wel dat in juli 
1936 de toeslag voor een waardezending 10 céntimos per 250 pesetas 
waarde bedroeg voor binnenland en koloniën en 30 céntimos per 300 
pesetas waarde voor waardezendingen 
afbeelding gevonden van een briefvoorzijde die helemaal in het teken 
staat van de Valores Declarados. Deze brief ziet u hieronder. 

U ziet hier een scala van zegels die gestempeld zijn met een ‘valores 
declarados’ stempel van Cabra (Cordoba) op 20 januari 1937. U ziet 3
Isabella zegels van 30 ct. en 2 fiscaalzegels (Caja de Ahorros) van elk 5 
c
Dit tarief was alsvolgt opgebouwd: 
voor frankering 30 ct., voor 
aantekenrecht 30 ct. en 40 ct. 
voor de aangegeven waarde. Dat 
is dus 4 x 10 ct. per 250 pesetas 
(binnenlands tarief), dus de 
aangegeven waarde was 1000 
pesetas en dat klopt met de 
vermelding (mil). Daarnaast is de 
brief nog voorzien van een 
bijplakzegel van 5 ct wegens de Burgeroorlog die toen gaande was. 



Voordat ik wat stempels laat zien die ik uit de literatuur heb verzameld 
wil ik nog melden dat in veel andere landen voor de frankering van 
waardezendingen wel aparte postzegels in gebruik waren, ook nog in 
recente tijden. Als voorbeeld toon ik u hierbij een zegel van de 
Dominicaanse Republiek die dit soort zegels in gebruik had van 1940 tot 
1994. Deze zegel van 8 pesos was bestemd voor binnenlands gebruik, 
zoals de tekst aangeeft. Maar dit is slechts een willekeurig voorbeeld 
want dit soort zegels zijn in veel meer landen in gebruik geweest. Voor 
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zover ik weet zijn in Spanje geen postzegels in gebruik geweest voor dit 
doel, alleen stempels. 
Ik wil u niet in detail vermoeien met de afmetingen etc van alle stempels 
die ik toon, als u die wilt weten hoor ik het wel. Meestal zeggen de 
afbeeldingen meer dan woorden. Ik heb de stempels enigszins gegroe-
peerd om ze makkelijker bespreekbaar te maken.  
 
Allereerst een grote groep van 12 stempels die u hierboven zag om een 
aantal typen te tonen die in gebruik zijn geweest. Alle stempels 
vermelden een plaatsnaam en de datum. De eerste 9 stempels hebben 
een horizontale balk die links en rechts gesloten is. De plaatsnaam staat 
soms in de ring, soms in de ruimte tussen de balk en de ring. De 
negende stempel is uit kolonie Marokko en noemt o.a. Protectorado 
Español. Bij de onderste twee rondstempels is de balk open, dit type 
komt minder vaak voor. Helemaal zeldzaam is de Valores Declarados 
stempel in een rechthoek/kastje (39 x 16 mm), het is mij niet bekend 
waar deze werd gebruikt. 
 
De volgende groep van 3 stempels van hetzelfde type horen bij elkaar 
omdat ze alledrie werden gebruikt op het hoofdpostkantoor van Madrid; 
deze stempels kom je regelmatig tegen in partijen etc. 

Maar ook op kleinere postkantoren werden waardezendingen aange-
nomen; deze kantoren heten in Spanje ‘Estafetas’. Hierna ziet u een 
grote groep van 8 willekeurige stempels van ‘Estafetas’ die ook weer 
allemaal verwijzen naar Valores Declarados. De eerste is een stempel 
dat gebruikt werd op het station van Valladolid, dan 4 stempels van 
Madrid en tenslotte 3 van Barcelona. Als de ‘Estafetas’ niet met een 
kantoornummer werden aangeduid dan werd domweg de windrichting 
gebruikt om aan te geven om welke ‘Estafeta’ het gaat.   
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Madrid meldt als standplaats. En dat geldt ook voor de andere twee 

In bijzondere gevallen werden brieven ook afgehandeld op grens-
kantoren, in het Spaans ‘Estafeta de Cambio’. Van de drie voorbeelden 
die ik hiervan kon vinden valt op dat de eerste in het Frans is maar wel 
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oorbeelden van ‘Estafetas’: 

 
oorbeelden van ‘Estafeta de cambio’: 

 

stempels, ik neem dus maar aan dat deze stempels gebruikt werden bij 
grensoverschrijdend postverkeer. 
 
V

V
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Maar er waren ook allerlei instellingen die hun eigen stempel met de 
aanduiding Valores Declarados mochten gebruiken. Hieronder ziet u een 
interessante groep. De eerste twee waren in gebruik bij de Senaat in 
Madrid (Eerste Kamer) en werden dus op hun postkamer gebruikt. De 
derde, uit Algeciras, heeft als opschrift ‘Conferencia International’ en 
deel ik dus maar in bij de gelegenheidsstempels. Daarna het Rode Kruis 
(Cruz Roja Español), het hoofdkwartier van het Spaanse leger ‘General 
del Generalisimo’ en tenslotte het ‘Consejo Sociedad de Naciones’, de 
Spaanse versie van het verbond van Spaanstalige landen. 

 

 

s 

e 
oekstempel’) en dus helemaal geen stempel zijn maar gewoon vals 

Maar de meest voorkomende stempels met de tekst Valores Declarados 
ziet u bij de laatste groep en dat is goed verklaarbaar. De stempels die u 
hier ziet zijn gelegenheidsstempels die gemaakt werden voor de 
exposities in Barcelona (1929) en Sevilla (1930) en deze stempels
werden geplaatst op post die vanuit de tentoonstelling werd verzonden. 
Vooral de stempels van Sevilla van de Spaans Amerikaanse 
tentoonstelling (Union Ibero Americana) komen vaak voor op de zegel
van de tentoonstelling uit 1930. Helaas moet ik er dan wel direct aan 
toevoegen dat verreweg de meeste van die zegels nadrukken zijn en dat 
de erop geplaatste stempels zijn meegedrukt met de zegels (‘fraai
h
drukwerk. Dit valse stempel komt op alle zegels voor.   Kijkt  u maar 
eens van  dichtbij  naar  dat  tentoonstellingsstempel   dat vast ook  in uw  



verzameling voorkomt. 
De kleinste rondstempel met de tekst Fira de Barcelona is klaarblijkelijk 
in gebruik geweest op een beurs die in 1936 in Barcelona werd 
gehouden, maar die stempel heb ik in het echt nog nooit gezien. 

 18
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De conclusie die we kunnen trekken uit deze presentatie is dat het 
Valores Declarados stempel vooral in het midden van de vorige eeuw 
vaak werd gebruikt voor waardezendingen en soms voor propaganda 
doeleinden en dat hij de moeite van het verzamelen waard is wegens de 
grote verscheidenheid van typen. 

       Hans Vinkenborg 
      

 
DE “BERN-SPECIMEN” (U.P.U.) VAN 
BECHANALAND (EN VERVALSING) 

 
Bechuanaland was een Britse kolonie in Zuidelijk Afrika. Het gebied, 
formeel een protectoraat, werd in 1966 onafhankelijk onder de naam 
Botswana. Het protectoraat Bechuanaland heeft bestaan van 1885 tot 
1966. 
Bechuanaland betekent "land van de Bechuana". Nu schrijft men de 
naam van deze stam als Batswana of Tswana. 

 
Toen Bechuanaland lid werd van de U.P.U. kregen zij vanuit Bern (vanaf 
ongeveer 1890) de zegels - in drievoud - van de U.P.U. aangesloten 
landen. De zegels werden gearchiveerd in boeken en voorzien van 

pecimen” (niet afgebeeld). De zegels werden van augustus 1912 tot “s
augustus 1913 alleen  voorzien van een gat van 4 ½ mm, een soort van 
“specimen” (afbeelding 1). Vanaf augustus 1913 werden ze voorzien een 
(nieuw) speciaal gemaakte stalen “specimen”-stempel (afbeelding 2).  
Na de onafhankelijkheid van Bechuanaland in 1966 is het archief in 1976  



verkocht en kwamen de “unieke set van 3 zegels” op de markt. 
 

afbeelding 1 (ex John Liles) 
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afbeelding 2 
 
Onlangs werden er Portugese zegels aangeboden die uit het 
Bechuanaland-archief zouden komen. Ondergetekende (Dave Davies) 
had de unieke set in zijn bezit (en de voormalige eigenaren waren bij 
hem bekend en konden hem ook bevestigen dat “zijn” set toentertijd uit 
het Bechuanaland-archief kwam). Het was dus onmogelijk dat de aange-
boden enkele zegels echt waren. Bij bestudering bleek dan ook, dat men 
hier te maken heeft met een (moderne) vervalsing  (afbeelding 3 )  ▼ 

 mm gat 
lleen in 08.1912 - 08.1913) OF een “specimen”-stempel.     

       Dave Davies en Frits van Beekum 

  
De echte staal-stempel heeft duidelijke (scherpe en hoekige) zogenaam-
de “kraalranden” (zie rode pijl in afbeelding 2), waar de (zeer) zwarte inkt 
zich ophoopt en eruit is “geperst” door de druk van de stalen stempel. 
Dit in tegenstelling bij afbeelding 3: Geen kraalranden, geen (zeer) 
zwarte inkt. Een “zacht” (waarschijnlijk rubber-) stempel, die schreven 
van de letters afronden en een vrij compacte egale druk achterlaten. 
Tevens werden de valse zegels voorzien van een “5,2 à 5,3”-mm gat, 
wat onmogelijk was. Bij Bechuanaland was het OF een 4 ½
(a
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DIVERSE BERICHTEN  
 
TACHTIG NUMMERS VAN IBERIA OP CD-ROM. 
Alweer enige tijd zijn de eerste 80 IBERIA’s (met index) te koop op CD-
Rom. De bladen omvatten de periode vanaf april 1987 tot september 
2007 in pdf-formaat en voor zover nodig wordt Adobe Acrobat 7.0 er 
standaard bijgeleverd. De CD Rom bevat een schat aan informatie en 

niet zonder deze informatie als u uw hobby 
serieus neemt ! 
De CD Rom is voor KSP leden te koop voor € 17,50 en voor niet-leden 
voor € 20,-. Hans Vinkenborg heeft bij iedere bijeenkomst de voorraad bij 
zich maar u kunt ook bellen/mailen, ook voor alle andere publicaties. 
Voor het totstandkomen van deze CD- Rom uitgave moeten we Frits van 
Beekum, Ton van den Berg en Henk Veen bedanken en wij hopen dat 

 aankoop overgaan, want niet alleen wordt u er wijzer van, 
aar u steunt hiermee ook de vereniging. Aarzel niet, koop de CD Rom. 

ing 
te zijn. Of misschien is die dure zegel toch echt! Informatie: Frits van 
Beekum of Hans Vinkenborg. 
 
e.mail adressen van leden 
Henk Veen, onze secretaris, wil nog steeds alle e.mail adressen van 
leden. De meeste zijn bekend en als u recent een bericht van ons per 

mail hebt ontvangen hoeft u niets te doen. Maar als u uw e.mail adres 

artikelen en eigenlijk kunt u 

veel leden tot
m
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)  
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen  geredu-
ceerde tarieven zegels kunt laten keuren voor prijzen vanaf 5 euro per 
zegel, zie IBERIA nummer 73. Maak hier gebruik van als u twijfelt aan de 
echtheid van uw zegel ! Voor de prijs hoeft u het niet te laten ! Wie weet 
is uw zegel vals en blijkt het een ‘orginele’ Fournier of Sperati vervals

e.
onlangs gewijzigd heeft of als u denkt dat uw adres bij ons nog niet op 
de ledenlijst staat, dan verzoeken wij u om Henk even een berichtje te 
sturen op ksp-iberia@planet.nl zodat u voor extra tussentijdse berichten 
ook bereikbaar bent. Bedankt voor uw hulp !  
 
De KSP website op internet 
Als u nog een idee heeft voor een verdere verbetering van de website 
www.ksp-iberia.nl dan kunt u dit doorgeven aan Frits van Beekum. Hij 
zorgt er ook iedere keer voor dat u de veilinglijst ruim voordat u een 
papieren lijst krijgt op de website 
laatst onze websi en mail ons uw 
op- en aanmerkin

kunt vinden. Wanneer heeft u voor het 
te bezocht ? Zet hem bij uw favorieten 
gen. 
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ondzendverkeer via de heer Persoon stopt 
it jaar voor de laatste 

ht 

 
nderwerpen en dat komt de inhoud ten goede! En bovendien ontvangt 

met 

IA en geen veilinglijsten etc meer 
uisgestuurd. Wel krijgt u toegang tot de website van KSP waar u met 

ord toegang krijgt tot de veilinglijsten en 

ERIA staat een overzicht 
an de beschikbare uitgaven. Alle boeken zijn ook per post leverbaar, 

mst kunt komen kunt u contact opnemen 

rukoverschot’ en daar een korte toelichting op 
geven. Zeer de moeite waard om eens van dichtbij te zien ! 

R
Het rondzendverkeer van de heer Persoon wordt d
maal georganiseerd. Het bestuur is bezig om alternatieven te bedenken 
die deze service kunnen vervangen en diverse scenario’s zijn in de 
discussie betrokken. Op de bijeenkomst zal Frits van Beekum u hier 
meer over vertellen. 
 
Artikelen gezoc
Wij willen u graag oproepen om ook eens een bijdrage in te sturen voor 
publicatie in IBERIA. Heeft u iets te melden, iets meegemaakt of wilt u 
uw gedachten met ons delen over een onderwerp gerelateerd aan de 
Spaanse of Portugese filatelie, zet het dan op papier en stuur het naar 
Hans Vinkenborg of Frits van Beekum die voor publicatie zullen 
zorgdragen. Iedere bijdrage is welkom en desnoods helpen wij u om de 
boel netjes opgemaakt te krijgen. Het leidt tot een grotere variatie van
o
KSP subsidie van de KNBF voor iedere pagina die gevuld is 
artikelen, dus u helpt ook de vereniging. 
Elektronisch lidmaatschap 
Zoals eerder werd bericht heeft het bestuur besloten om als proef het 
elektronisch lidmaatschap in te voeren voor € 18 per jaar. Als u zich 
hiervoor wilt aanmelden kunt u contact opnemen met onze secretaris, 
Henk Veen (zie de binnenzijde van de omslag). U krijgt dan geen 
papieren versie van IBER
th
een steeds wisselend passw
Iberia. Eventueel kunt u ze zelf gaan printen. De proef begint op 1 
januari aanstaande maar u kunt zich nu al aanmelden. 
 
De andere eigen publicaties van KSP 
Zoals gebruikelijk liggen bij iedere bijeenkomst de eigen publicaties van 
KSP ter inzage en deze kunt u, voorzover ze nog in voorraad zijn, ter 
plaatse kopen. Op de achterflap van deze IB
v
dus als u niet op de bijeenko
met Hans Vinkenborg. 
 
Presentatie door Hans Vinkenborg 
Tijdens de bijeenkomst van 8 november zal Hans Vinkenborg uit zijn 
verzameling een aantal grote voorbeelden laten zien van zogenaamde 
“Maculaturas”, ofwel ‘d
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Filatelistische  
Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP) 
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