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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 13 februari 2010 zal een bijeenkomst 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.  
 
Maar let op!! Bij deze IBERIA treft u drie consumptiebonnen aan die u 
tijdens deze bijeenkomst kunt gebruiken! 
 
AGENDA : 

 
1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Bestuursmededelingen;  
4.    Rondvraag;   
5.    Sluiting. 
 
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 15 mei 2010 te Utrecht 
Zaterdag 18 september 2010 te Utrecht 
Zaterdag 13 november 2010 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.  
 
 

2010 
 
 
2 en 3 april 2010 
In Gouda wordt zoals ieder jaar rond Goede Vrijdag de 17e ‘INTERNA-
TIONALE BRIEVENBEURS’ gehouden waar u terecht kunt als u brieven 
verzamelt. Een beperkt aantal van ca. 30 handelaars uit Nederland en 
omringende landen die gespecialiseerd zijn in brieven, poststukken en 
literatuur zullen aanwezig zijn. Lokatie is Sporthal De Mammoet, Cals-
laan 101 te Gouda. Informatie: www.brievenbeurs.com. 
 
9 t/m 12 april 2010 
In Antwerpen wordt begin volgende jaar door de FNIP in zalen 1 t/m 4 
een gecombineerde grote internationale postzegel en muntenbeurs en 
een tentoonstelling (2.000 kaders) georganiseerd onder de naam 
‘ANTVERPIA-2010’. Als onderdeel van deze beurs wordt de gebrui-
kelijke ‘ANTWERPFILA’ gehouden in zaal 3. Dit wordt de grootste hap-
pening die volgend jaar in de Benelux wordt georganiseerd met meer 
dan 100 internationale handelaren en 50 verenigingsstands. U moet er 
heen ! Deze beurs vindt weer plaats in Antwerp Expo aan de Jan Van 

mailto:j.a.vinkenborg@freeler.nl
http://www.fesofi.es/
http://www.ctt.pt/
http://www.brievenbeurs.com/


Rijswijcklaan 191 naast de ringweg rond Antwerpen. Informatie: 
www.antverpia2010.com
 
8-15 mei 
Niet speciaal gericht op Spanje of Portugal maar wel heel groot en niet 
ver weg is de onder FIP toezicht georganiseerde internationale tentoon-
stelling LONDON 2010 ‘Festival of Stamps’; deze wordt in noord-London 
gehouden in de Business Design Centre in de gezellige straat Upper 
Street in Islington (metro: Angel) temidden van vele restaurants en cafes. 
De wedstrijd is in alle categorieen en is georganiseerd door de British 
Postal Museum & Archive. Goed te combineren met de vele filatelis-
tische en ander musea van London. Een aanrader ! 
 
28, 29 en 30 mei 2010 
In de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch wordt de HERTOGPOST 2010 
georganiseerd; hier vindt u veel NVPH handelarenstands en stands van 
(gespecialiseerde-)verenigingen, aktiviteiten voor de jeugd, een speciale 
TNT uitgifte, een BKD stand en een wedstrijdtentoonstelling met 750 
kaders met traditionele en thematische onderwerpen in de categorie I en 
II. Dit wordt naast de Postex van oktober de grootste Nationale post-
zegeltentoonstelling van 2010. Informatie: www.hertogpost-event.nl
 
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. 
Wij organiseren geen gemeenschappelijke reis, u dient uw eigen 
arrangement te boeken. Informatie: www.portugal2010.pt
 
18-24 oktober 2010 
In Madrid wordt het jaarlijks grootste nationale postzegelevenement 
EXFILNA 2010 gehouden waarbij o.m. gevierd wordt dat Sofima (Socie-
dad Filatélica de Madrid) 50 jaar bestaat. Wedstrijd in klassen I, II en III. 
De lokatie is ons nog niet bekend. 
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VRAAGBAAK 
 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de redactie en leden van 
Iberia voorleggen waarop u zelf geen antwoord weet. Of de redactie legt vragen aan 
u voor waarop de redactie geen antwoord weet. Dit kunnen vragen zijn met 
betrekking tot zegels, maar ook m.b.t. onbekende stempels, vreemde opdrukken, 
vermeende vervalsingen, literatuur, etc. Het staat vanzelfsprekend niet vast dat uw 
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 op de afbeeldingen in de vorige IBERIA, de beide 
kartonnen plaatjes en het blok van het 35e internationale eucharistie 
congres dat in 1952 in Barcelona is gehouden. Deze keer heb ik twee 
zegels waarbij ik uw hulp nodig heb. 

De linker zegel meldt als 
tekst ‘Sello de Reparto’ en 
is gezien de rest van de 
teksten afkomstig van de 
rechtbank in Barcelona. Er 
is een waarde opgedrukt 
van 0,50 pts en hij is rood 
van kleur. Als je dat 
opschrift moet vertalen 
dan wordt het zoiets als 
een zegel waarmee de 
kosten (?) hoofdelijk wor-

den omgeslagen op allen. Maar wat voor kosten worden er door een 
rechtbank omgeslagen, ik weet het niet. Geen idee waar deze lokale 
fiscaalzegel voor dient !  
De rechter zegel is blauw en heeft ook een waarde van 50 céntimos. 
Deze zegel is veel spannender omdat er weinig aanknopingspunten zijn. 
In het midden staan 3 letters afgebeeld: een A, een C en een N. Erboven 
staat ‘Últimas Voluntades’ en dat betekent zoiets als de ultieme 
vrijwilliger of de laatste vrijwilliger.  Die afkorting heeft mij doen zoeken in 
het boek The Republican Political Labels van Felix Gómez-Guillamón 
waar een lijst van afkortingen in staat van politieke bewegingen die in de 
Spaanse Burgeroorlog zijn gebruikt. En daar vind ik inderdaad ‘ANC de 
FA’ en dat staat voor ‘Asociacion Nacional de Cultura de las Fuerzas 
Armadas’. Als deze zegel inderdaad op deze afkorting betrekking heeft 
dan is dit dus waarschijnlijk een Burgeroorlogzegel want de vertaling van 
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deze letters luidt: Nationale Culturele Vereniging van de Strijdkrachten. 
Alhoewel het niet is uitgesloten dat de zegel na de BO in omloop is 
gekomen. Beide zegels zijn erg fraai en voorlopig is van beide het doel 
onduidelijk. Als u de zegels kunt plaatsen of in een publicatie heeft 
kunnen vinden dan hoor ik het graag van u ! 

      Hans Vinkenborg  
 

“Legation de Chili” 
 
In de vorige IBERIA werd op pagina 24 een afbeelding van een brief 
geplaatst of iemand een antwoord heeft op de druktoevalligheden die op 
de getoonde brief voorkomen. 
 
De afbeelding toont ons een mooi gefrankeerde enveloppe verstuurd 
naar de legation (gezantschap ) van Chili in Frankrijk. 
Na het zien van deze enveloppe ging er bij mij gelijk een belletje 
rinkelen. Wat is het geval. In mijn bezit een vijftal enveloppen allen 
verzonden naar hetzelfde adres, in hetzelfde zwarte handschrift en 
allemaal gefrankeerd met lokale overdrukzegels uit Sevilla, waarbij de 
meeste zegels afwijkende opdrukken hebben zoals: dubbele, 
kopstaande opdruk, paartjes die zowel horizontaal als verticaal een 
zegel met en zonder opdruk bevatten etc. 
Of dit allemaal druktoevalligheden zijn? 
 
Het is bekend dat deze lokale opdrukzegels op gezag van hooggeplaatst 
autoriteiten werden gedrukt. Aangezien onder deze autoriteiten ook vele 
filatelisten waren was het gemakkelijk om de drukker opdracht te geven 
om naast de normale zegels vele afwijkingen het licht te laten zien. 
Vandaar de vele afwijkingen die voorkomen op alle lokale opdrukzegels. 
( zie speciale catalogus Edifil deel 4 -2007 ) 
Aangezien alle enveloppen naar eenzelfde adres zijn verzonden heb ik 
het vermoeden dat op het kantoor van het gezantschap van Chili een 
(belangrijk) persoon werkte die kontact onderhield met de afzender uit 
Sevilla om deze enveloppen met deze vreemde frankeringen te 
bemachtigen. Aangezien er op geen van mijn enveloppen een afzender 
staat is niet na te gaan wie deze verzonden heeft. 
 
Op de getoonde brief zijn helaas de vermelde Edifil nrs. niet juist: 
• De 60 ct. zegel met en zonder opdruk in blok van 4 is niet nr. 48, maar 
   nr. 67hph; 
• De 50 ct. zegel ernaast moet nr. 66 zijn; 
• De 1 pta zeel in blok van 4 moet nr. 68 zijn; 



• De 15 ct. zegel in blok van 8 is nr. 61. De zegels met vervaagde opdruk 
   worden niet in de speciale catalogus beschreven; 
• De 5 ct. zegel in paar heeft het juiste cat. nr. (59); 
• De 30 ct. zegel ernaast moet nr. 64 zijn. 
( Zie hiervoor de speciale catalogus ) 
 
Het horizontale tete-beche paar uit Sevilla zijn toeslagzegels. De 
opbrengst hiervan ging naar de Falange om de oorlogsvoering te 
financieren. Ze staan in de catalogus Galvez op blz. 381 onder nr. 680t 
en komen niet zo vaak voor. 
Alle in mijn bezit zijnde enveloppen naar het bovengenoemd adres zijn 
per luchtpost verzonden, wat niet het geval is op de getoonde 
enveloppe, of er moet een gedeelte van de enveloppe zijn verwijderd ?   
 
Tenslotte een afbeelding van een van de in mijn bezit zijnde envelop. 

 
U ziet de gelijkenis. Hier ook lokale zegels uit Sevilla met afwijkingen 
zoals de 30 ct. zegel in verticale paren met en zonder opdruk, de 20 ct. 
zegel met kopstaande opdruk en het blokje van 8 zegels van 2 ct. waar 
de opdruk sterk verschoven is ( niet gecatalogiseerd) 

         Nico Beek 
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De ontwaarding van de postzegels 
ontworpen door 

 
 
 
 
 
 
door Isabel Vieira.  
 
De uitgifte van postzegels, vanaf 1 juli 1853, noodzaakte de Portugese 
posterijen tot het ontwerpen van speciale stempels voor het onbruikbaar 
maken van de zegels, teneinde te voorkomen dat ze opnieuw zouden 
worden gebruikt.  
Aldus ontstonden de ronde stempels met balken met in het midden het 
identificatienummer van het postagentschap dat het gebruikte. Daar 
verscheidene agentschappen deze stempels niet op tijd ontvingen, werd 
er aanbevolen de zegels onbruikbaar te maken met twee inktstrepen, 
met het plaatsnaamstempel of desnoods met een ander merkteken. Na 
de algemene ingebruikname van deze “balk” stempels bleef men 
hiermee echter doorgaan (al was het maar zelden) in situaties als 
ernstige slijtage of beschadiging van de stempels als ook door procedure 
fouten.   
 
De bedoeling van deze bijdrage is de verschillende typen van 
afstempeling en ontwaarding te laten zien op de zegels die zijn 
ontworpen door Francisco de Borge Freire alsmede een aantal 
wetenswaardigheden met betrekking tot dit thema.  
Het overzicht is samengesteld met zegels van D. Maria II, D. Pedro V en 
D. Luís I uit verschillende emissies zowel losse zegels, als paren en 
blokken en op briefkaart. Deze stukken zijn gekozen omdat ze van 
zeldzame schoonheid zijn en van grote filatelistisch waarde. 
 
Literatuurlijst: 
100 anos de selo de correio português, CTT, 1953 
Selos Classicos de Relevo de Portugal, Armando Vieira, NFACP, 1983 
Provisional Town Postmarks of Portugal, David L. Gordon, PPS, 1985 
Marcas Postais Pré-Adesivas de Portugal, A. Guedes de Magalhães e 
M. Andrade e Sousa, NFACP, 1989 
Artigos Filatélicos Dispersos I e II, Armando Vieira, NFACP, 2005/2006  
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Nummer stempels 
 
De eerste hervorming van de posterijen had plaats op 27 oktober 1852. 
Hierbij werd de postdienst verdeeld in 209 postagentschappen binnen 10 
postdistricten. Op het moment van de uitgifte van de eerste postzegel, 
de emissie D. Maria II op 1 juli 1853, was deze hervorming dus al een 
feit. De invoering van stempels met een nummer als identificatie van het 
postagentschap was dus al gebeurd. Men adviseerde het gebruik van 
zwarte inkt, maar er verschenen ook afstempelingen in blauw, groen, 
sepia en rood. Aldus begon een periode van 16 jaar van gebruik van dit 
type stempel. 
 
Er bestaan kleine verschillen in het aantal balken dat in de nummer 
stempels voorkomt tussen de diverse agentschappen. Deze verschillen 
komen, in de loop van de tijd, ook voor bij het zelfde agentschap. Wij 
kunnen op basis van het aantal balken deze stempels in 3 typen 
verdelen: 
 
                                 Stempel type I 
                 met 9 of meer onderbroken balken 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Blok van 4 van 5 réis D. Maria II type I met 
balkstempel “145” van Covilhã, 5:10:5 

Horizontaal paartje van 50 réis D. Maria II 
met balkstempel “103” van Barcelos, 5:10:5 
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Daar het aantal balken in de eerste stempels erg veel was en er weinig 
onderlinge ruimte was, werden de afdrukken minder scherp en 
onleesbaar.  Rond de uitgifte van de zegels van D. Pedro V verschenen 
er dus stempels met minder balken en meer ruimte er tussen.               
 
 
                                 Stempel type II 
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                   met 5 tot 8 onderbroken balken 

 Blok van acht 100 réis D. Maria II, afgestempeld met nummerstempel “61” 
van Guimarães, 6:8:6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 réis D. Pedro V, hangend 

 
 réis D. pedro V, krullend haa5 r

type II, afgestempeld met “102”
van Viana de Castelo, 3:8:3  

haar, afgestempeld met “49” 
van Horta, 6:8:6 
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 diezelfde tijd verscheen er ook een ander type met nog grotere balken 

Stempel type III 
met 3 onderbroken balken 

 
 

 

 

 D. Pedro 

In
waarvan 3 stuks onderbroken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertikaal paar van 50 réis V
hangend haar, afgestempeld met “86”
van Farinha Podre (Lousã), 4:3:4 

100 réis D. Pedro V, hangend

50 réis D. Luís I afgestempeld

50 réis D. Luís I, afgestempeld 

100 réis D. Luís I, afgestempeld 
met “48” van Angra, 4:3:4  

met “51” van Funchal, 4:3:4 

met “27” van Lourinha, 4:3:4 

haar, afgestempeld met “102”
van Viana de Castelo, 4:3:4 
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Puntstempel
 

 1858 verscheen een ander stempel, opgebouwd met punten in plaats 

 

 

 

s 

In
van balken, met nog steeds het nummer van het postagentschap in het 
midden. In de loop van tijd wijzigde dit stempel ook. Het begon met 
kleine punten en een groot cijfer en eindigde met grotere punten en een 
kleiner cijfer. We kennen puntstempels van de postagentschappen 
Lisboa “1”, Alhandra “7”, Porto “52” en Santo Tirso “74”. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok van acht van de 100 réis D Pedro V hangend haar, afgestempeld met

5 réis D. Pedro V krullend 25 réis D. Luís I type I, afgestempeld
met puntstempel “1” van Lisboa. Zegel
“zig-zag”  getand, waarschijnlijk door
de firma Eisenach in Lissabon 

haar, type VI, afgestempeld
met puntstempel “1” van
Lisboa 

puntstempel “52” van Porto. 

 



 

Stempels met plaatsnaam 
 

 rondschrijven nummer 2 van 12 juli 1853 wordt voorgeschreven,  

 

 

In
“……men is verplicht de zegels te ontwaarden met zwarte oliehoudende 
inkt in het midden van de zegel. In geval van afwezig zijn van het 
benodigde stempel kan de plaatsnaam of een ander merkteken …….”. 
Dientengevolge verschenen er afstempelingen met een plaatsnaam 
stempel uit de periode voorafgaand aan de eerste zegel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief van 18 juli 1853 van Chamusca naar Lisboa
gefrankeerd met D. Maria II 25 réis type I,
afgestempeld met plaatsnaam stempel
Chamusca.  

 
 

25 réis D. Maria II type I
12

                                             
25 réis D. Maria II type I
25 réis D. Maria II type I



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 réis D. Maria II, type I
1

25 réis D. Maria II, type I
25 réis D. Maria II, type I
 25 réis D. Maria II, type I
25 réis D. Maria II, type I
3

25 réis D. Maria II, type II 
25 réis D. Maria II, type II

50 réis D. Maria II, 
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 Horizontaal paar van de 25 réis D. Pedro V

krullend haar. Dubbele lijnen – type I 
25 réis D. Pedro V krullend
haar. Dubbele lijnen – type I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25 réis D. Pedro V krullend haar. 
Dubbele lijnen – type I 

25 réis D. Pedro V krullend haar. 
Dubbele lijnen – type I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blok van acht 25 réis D. Pedro V krullend haar rose type III  
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LA SOCIEDAD DEL TIMBRE (1875-1879) 
Door: Hans Vinkenborg 
 
Met een zekere regelmaat zult u in de Spaanse filatelie postzegels zijn 
tegengekomen met het opschrift: “Sociedad del Timbre”.  In dit artikel wil 
ik u graag meer vertellen over de achtergrond van deze instelling, over 
de reden van hun korte bestaan en over hun activiteiten. Verder zal ik 
een selectie laten zien van de vele postzegels die de Sociedad in haar 
korte historie heeft uitgegeven. 
 
ACHTERGROND  
In de periode 1869 tot 1875 heeft Spanje bijna voortdurend in een staat 
van georganiseerde chaos geleefd. In 1869 werd Konigin Isabella II na 
alle schandalen en onderdrukking het land uitgezet waarna een nieuw 
militair regime de regering overnam waarbij de Italiaanse Amadeus van 
Aosta korte tijd als staatshoofd heeft gefungeerd totdat ook hij het opgaf. 
Ondertussen werd Spanje vanuit het noorden aangevallen door de 
Carlisten die hun 5e oorlog tegen de Spaanse regering waren begonnen 
met als doel de troon terug te brengen naar Carlos V. Deze roerige pe-
riode eindigde in 1875 toen Alfonso XII (een zoon van Isabella) werd 
teruggehaald uit zijn verbanning om de Bourbons weer als koninklijke 
familie van Spanje als staatshoofd in ere te herstellen. Men kan zich 
voorstellen dat in jaren van complete chaos en burgeroorlog weinig of 
geen belasting kon worden geheven omdat simpelweg de structuur ont-
brak en het toezicht op de naleving van de correcte voldoening van be-
lastingen was weggevallen. Tegen deze achtergrond en met een nieuwe 
regering in het zadel is de “Sociedad del Timbre” in 1875 ontstaan.  
 
OPRICHTING EN DOEL 
Het wegvallen van de naleving om belastingen over diensten te betalen 
en de controle daarop leidden er bij de nieuwe regering al snel toe om 
maatregelen te nemen, want zonder inkomsten hou je het niet lang vol.  
Al in 1874 werd besloten om een toezichthoudend orgaan in te schake-
len bij de belastingheffing en op 9 mei 1874 werd dit ook echt gedaan. 
De nieuw opgerichte Sociedad del Timbre was een particulier bedrijf, 
geleid door Don José de Salamanca, markies van Salamanca en het 
was gevestigd aan de Clavel 1 te Madrid. Zij kregen als enige het recht 
om controlezegels uit te geven (“sellos de contraseña”). Het doel van 
deze officiële zegels was een bekrachtiging van de juridische werking 
van bepaalde documenten en een bevestiging van de voldoening van 
belastingen. Om dit goed te begrijpen zal ik enige voorbeelden geven. 
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Officiële documenten, b.v. opgemaakt door rechtbanken, notarissen of 
deurwaarders, hebben in de kop een zegel waaruit blijkt dat de verschul-
digde belastingen (zegelrechten) zijn voldaan. Vaak was dit meegedrukt 
in de staatsdrukkerij, soms gebruikte men losse zegels of alleen (droog-) 
stempels. Bij banken en in het handelsverkeer werden contracten, 
wissels en kwitanties gebruikt die voorzien moesten worden van zegels 
als bewijs dat belasting was geheven en in talloze andere gevallen 
werden allen losse zegels gebruikt om aan te geven dat belastingen zijn 
betaald, b.v. bij tabak, zout, parfum, buskruit, speelkaarten, medicijnen, 
etc. In alle gevallen waar documenten werden gebruikt kwam de gehe-
ven belasting in de staatskas, althans dat was de bedoeling. Het zal u 
niet verbazen dat hier vooral in tijden van chaos weleens mee werd ge-
sjoemeld en dan heb ik het nog niet eens over vervalsingen van fiscaal-
zegels. Voor de meeste diensten werden ieder jaar een nieuwe reeks 
belastingzegels uitgegeven die steeds een jaar geldig waren. 
 
Om nu te zorgen dat de belastingen over dit “papel timbrado” en “papel 
sellado” echt in de staatskas terechtkwam werd op 31 juli 1875 (aange-
vuld op 23 september 1875) het volgende Koninklijk Besluit 
gepubliceerd:     

“Hiermee maken wij bekend dat het nieuwe ‘papel sellado’ (m.i.v. 
1876) dient te worden voorzien van een controlezegel (‘sello de 
contraseña’) van de Sociedad del Timbre, die op ieder document 
dient te worden aangebracht direct onder het controlenummer van 
dat document, die aangeeft in welke provincie de zegel is uitgegeven 
en zonder hetwelke dit document geen juridische waarde heeft en 
geen officieel document is; deze zegels zullen bestaan in twee soor-
ten, één voor het gebruik door Gerechtsinstellingen en Staatskanto-
ren waaraan bij Wet is toegestaan dat zij geen belasting hoeven te 
heffen over bepaalde diensten en één die verkocht wordt aan het 
publiek (particulieren, bedrijven, instellingen) die volgens de Wetten 
belastingplichtig zijn over diensten waarbij papel sellado wordt ge-
bruikt”. Moge God U en de Uwen behoeden, etc. etc.  

Het feit dat ook een zegel in omloop werd gebracht om te sanctioneren 
dat een gratis zegel moest worden gebruikt om aan te tonen dat een 
bepaalde dienst niet belastingplichtig was, lijkt achteraf bezien iets te 
veel van het goede, maar dit is een gevolg van het feit dat zo’n docu-
ment anders geen rechtskracht zou hebben, dus dit is toch niet geheel 
onnuttig. Verder blijkt dus dat als alleen een zegel werd gebruikt, b.v. op 
een doos sigaren om accijnzen te heffen, daarop geen controlezegel 
hoeft te worden geplakt, aangezien dat niet valt in de categorie ‘papel 
sellado’. Men ging er blijkbaar vanuit dat alle diensten die volledig door 



de overheid werden gecontroleerd, zoals de tabaks- of medicijnen-
verkoop niet extra behoeften te worden gecontroleerd. 
 
DE SERIES VAN 1876 EN 1877 
De Sociedad del Timbre besloot om de zegels te laten drukken bij de 
American Bank Note Company in New York, USA. Als je de fiscaalcata-
logus erop naslaat zie je dat er o.a. 50 proeven in omloop zijn gekomen 
op kartonachtig papier (1 van elke provincie + 1 algemeen) en 12 druk-
proeven bestaande uit 2 of meer verschillende zegels per vel. Deze zijn 
nu erg duur, zo’n 1.000 euro per stuk. Kleurproeven waren niet nodig 
want de zegels waren in het zwart. Al deze proeven zijn uit 1875.  
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e zegel zonder opgedrukte provincienaam werd overigens ook in de 
provincies gebruikt; daarbij werd dan de naam van de provincie (meestal 

Dit alles was in voorbereiding op het echte gebeuren dat 1 januari 1876 
losbrak. Op die datum verschenen de eerste zegels die een geldigheids-
duur hadden tot 31 december 1877, dus twee jaar. Er was één algemene 
zegel met de tekst ‘Sociedad’ (boven) en ’del Timbre’ (onder) en verder 
van alle 49 provincies een zegel met de tekst ‘Sociedad del Timbre’ (bo-
ven) en de provincienaam (onder), van Álava tot Zaragoza. De afbeel-
ding toont een zittende vrouwenfiguur die (republikeins) Spanje moest 
symboliseren met een kroon op haar hoofd. De zegels hebben geen 
aangegeven waarde en geen tanding, maar om het scheuren te verge-
makkelijken is wel een rouletteperforatie aangebracht. In de eerste af-
beelding ziet u voorbeelden van de basiszegels, zonder en met provin-
cienaam. De verkoop van de zegels werd centraal gedaan tesamen met 
de verkoop van de verschillende soorten ‘papel sellado’ waarop ze 
moesten worden bijgeplakt. De huidige cataloguswaarde van deze 
zegels ligt op 6 tot 25 euro voor losse gebruikte zegels en op 20 tot 40 
euro als ze nog op het document zitten. 

 
D



diagonaal) over de zegel gestempeld. Dus van de algemene zegel be-
staan ook 50 varianten (zegel met stempel). En soms werd die provincie-
naam gestempeld op een zegel waar al de naam voorgedrukt was, dus  
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arcelona bedrukte zegel een stempel Tarragona of iets anders heeft 

anaf 1878 wordt het iets meer ingewikkeld. Allereerst heeft men voor 
telling gewijzigd, nu is het niet meer een vrouwen-

 1 tot 23; 

 10 

dat zijn weer 50 varianten. En tenslotte komt het b.v. voor dat een met 
B
gekregen en dan zijn er dus 49x49 nieuwe varianten bijgekomen, die in 
de catalogus een waarde van ca. 60 euro hebben. Maar het wordt nog 
gekker, zoals hierna zal blijken.  
 
DE SERIE VAN 1878 
V
deze emissie de voors
figuur alleen maar een allegorische voorstelling met een geblinddoekte 
vrouw met een weegschaal rechts (Justitie) en een vrouw met een 
Mercuriusstaf links (Handel) met daartussen een schild met een anker. 
Ook deze zegels komen uit New York van de ABNC en zijn ongetand 
met rouletteperforatie maar nu zijn ze gedrukt in 4 kleuren:  
• blauw, bestemd voor wissels, kwitanties, e.d. voor klasse 1 tot 23; 
• rozerood, voor schuldbewijzen e.d. (pagarés) voor klasse
• groen, voor algemeen ‘papel sellado’, voor klasse 1 tot 11; 
• bruin, voor schuldbewijzen aan de Staat, klasse A tot I + CH (totaal

klassen). 



 
 
 

Jaen, klasse 1ª 
lasse 5ª 

ª 

od:  
lgemeen klasse 6ª 

klasse 4ª 

 
 

roen: 
oruña, klasse 11ª 

, klasse 11ª 

 
 

ruin: 
lava (gespeld Alaba), 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

blauw:  

Sevilla, k
Malaga, klasse 8
 
 
ro
a
Sevilla 
 

 
g
C
Logroño
 
 
 
 

 
b
A
klasse 
algemene zegel, klasse G 
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ok van deze zegels bestaan weer proeven uit 1877 die behoorlijk hoog 
enoteerd staan (1.000 euro per stuk) op papier en karton. De zegels 

ormeel eindigde het contract met de Sociedad del Timbre op 30 juni 
 verlenging van het contract want de 

 weet waarom het kopstaand moest 

 

at), en, 

En ruk normaal rechtop staat, 
e op-

O
g
zelf tonen de klasse die aangeeft in welke tariefgroep het document is 
ingeschaald, afhankelijk van het bedrag dat het document vertegen-
woordigd en de belasting die daarover moest worden betaald. De naam 
van de provincie werd nu niet meer meegedrukt maar alleen nog met de 
hand gestempeld, meestal in het violet en soms in het zwart of rood en 
bij voorkeur half over de zegel en half over het document. Dus nu be-
staan er van 49 + 1 provincies 23 varianten in het blauw, 23 in het rood, 
11 in het groen en 10 in het bruin zodat er weer een paar duizend 
varianten bijkomen om te verzamelen. Verder kwam het bij deze zegels 
voor dat onderaan b.v. gedrukt was ‘clase 2ª’ en bovenaan het cijfer 3ª, 
want er ging wel eens iets mis …. De cataloguswaarde wijkt niet veel af 
van de zwarte zegels uit 1876-1877. Ook van de basiszegels van deze 
1878 jaargang laat ik u (hierboven) enkele voorbeelden zien. 
 
ZEGELS UIT 1879: OPDRUKKEN 
F
1878, maar blijkbaar bestaat er een
zegels waren nog tot april 1879 verplicht in gebruik. Vanaf januari 1879 
gebruikte men echter de oude voorraden op, want nu werden de zegels 
uit 1876 -1877 en 1878 weer gebruikt, maar met een opdruk. Maar 
omdat steeds meer klassen zegels uit 1878 niet meer beschikbaar waren 
steeg daarmee de verwarring alom, mede omdat de zegels uit 1876 
helemaal geen klasse vermeldden.  
Er werden verschillende opdrukken gemaakt die verplicht kopstaand 
moesten worden aangebracht. Als u
mag u het zeggen. Dus als een opdruk normaal rechtop staat is het een 
fout. Ik toon u hierbij voorbeelden van deze opdrukken die op de zegels 
werden gestempeld. De volgende varianten bestaan: 
• ‘Habilitado para Pagarés’, rode opdruk kopstaand op blauwe zegels 

(voor schuldbewijzen, pagarés); 
• ‘Habilitado para Papel Sellado’, rode opdruk kopstaand op blauwe 

zegels (voor algemeen gebruik); 
• ‘Habilitado para Letras’, zwarte opdruk kopstaand op rozerode zegels 

(voor Letras de Cambio, wissels);
• ‘Habilitado para Pagos al Estado’, rode opdruk kopstaand op groene 

zegels (voor betalingen aan de Sta
• ‘Habilitado para Papel Sellado’, zwarte opdruk op bruine zegels. 

 dan zijn er dus talloze zegels waar de opd
waar de verkeerde opdruk op de basiszegel is gestempeld, waar d



druk vergeten is, etcetera. In alle gevallen werd meestal de naam van de 
provincie er ook nog eens overheen gestempeld, waardoor het geheel  
 

 21

cijferen is. U kunt er 

s
geen grote aantallen van zult aantreffen. 

: “Timbre” en daaronder “Parti-

lhoewel er maar 2 typen basiszegels zijn komt het totaal aantal varian-
 van de 49 provincies (gedrukt of gestempeld) en de 23 

ied van 
e Spaanse fiscaalzegels. Er bestaan verschillende fraaie officiële docu-

menten die aan de Sociedad del Timbre doen denken of waarop deze 

 
soms moeilijk te ont-

weer een paar duizend 
varianten bijtellen voor 
uw verzameling. De 
cataloguswaarde voor 
de zegels met deze 
opdrukken ligt rond de 
20 tot 50 euro per zegel 
en rond de 60 tot 100 
euro voor zulke zegels 
 zijn zo schaars dat u er 

De meest zeldzame opdruk waarvan ik u ook een afbeelding kan laten 
zien (links), is de opdruk in zwarte letters

op document. Maar wanhoop niet, deze zegel

cular”; deze ‘Timbre Particular’ opdruk kan op alle zegels voorkomen en 
is vooral schaars op document. 
 
CONCLUSIE 
A
ten als gevolg
klassen en de 5 kleuren en de 6 opdrukken en de vele fouten gemakke-
lijk boven de 10.000. Gelukkig zijn deze fiscaalzegels redelijk schaars 
zodat u er helaas geen schoenendozen vol van zult vinden, vooral omdat 
de circulatie beperkt was van 1876 tot begin 1879. Maar blijkbaar heb-
ben ze wel het doel gediend dat ze hadden, want al in 1879 had men er 
blijkbaar weer voldoende vertrouwen in dat de verschuldigde belastingen 
werden betaald, ook zonder controlezegel en was de vervalsing van de 
belastingzegels weer uitzonderlijk geworden in plaats van regel. 
 
Deze zegels vormen een prima verzamelgebied binnen het geb
d



zegel is te zien, zie b.v. de afbeelding van het document ‘Fabrica Nacio-
nal del Sello 1878’ (tweede zegel van boven) waarin de graveur van de 
getoonde 11 zegels verklaart dat die 11 zegels origineel zijn.   
In de komende bijeenkomst zal ik u de zegels tonen die ik heb van de 
Sociedad del Timbre en ben ik graag bereid om uw vragen en opmer-
kingen te beantwoorden. 
 
Bronvermeldingen: 
• Que es la Filatelia Fiscal, door Joaquín Amado, Fesofi Madrid 2003, 

serie Cuadernos de Filatelia nr 16; 
s Españoles, door Luis Alemany Indarte, Edifil 

• pril 2009) en Revista de Filatelia 

• Catalogus Fiscale
Madrid 2008; 
diverse tijdschriften, zoals El Eco (a
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van februari 2009) en mijn verzameling. 



 
Een voorbeeld van een zegel van Sociedad del Timbre op document, in 
dit geval een schuldbewijs (‘pagaré’). Dit betreft een zegel van de provin-
cie Cadiz die dus moet bevestigen dat de blauwe Giro zegel van 2 peso 
50 esc. origineel is. Overigens is die blauwe zegel een zegel met oor-
logstoeslag (‘impuesto de guerra’) en dat is eigenlijk niet correct omdat 
de oorlog al ruim voorbij was. 
In de pagaré van 30-10-1877 meldt de schuldenaar uit Cordoba dat hij 
op 30-4-1878 het bedrag van 12.045 vellon zal betalen aan Don Antonio 
Garcia. 
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“Mercado Filatélico” 
 
Eind vorig jaar was ik nog in Portugal en heb daar mijn goede vriend Jan 
van Gerwen en zijn vrouw Esperanza  bezocht.  
Tijdens mijn bezoek kwam Jan met een 8-tal boeken aan en zei dat deze 
voor onze vereniging bestemd zijn. In deze boeken zitten de “Mercado 
Filatélico”-s vanaf nummer 1 uit december 1940 tot en met nummer 123 
uit december 1959. Schitterend ingebonden in een leren band met een 
enorme hoeveelheid aan informatie. 

De boeken heeft Jan ooit van zijn 
oom gehad, zijnde Sr. Frederico 
Monteiro Lopes uit Coimbra, een 
in Portugal bekende filatelist. 
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Uiteraard heb ik enkele boeken 
doorgenomen en ondanks dat mijn 
Portugees minimaal is, kan ik met 
mijn beetje Spaans de inhoud van 
enkele artikelen in grote lijnen 
begrijpen.  
Maar met de huidige technieken 
kan ik op een redelijk snelle wijze 
de inhoud “begrijpelijk” maken. 
Ik scan de tekst in OCR (Optical 
Character Recognition), of in het 
Nederlands “Optische teken-
herkenning”. De gescande tekst 
wordt omgezet in een Word-
document en de gehele tekst zet ik 
in een vertaalmachine, zoals 

Google (zie: http://translate.google.com/# ), waardoor ik de strekking in 
het “gebroken” Nederlands kan volgen. 
 
De boeken gaan binnenkort naar de Bondsbibliotheek, waar de KSP een 
overeenkomst heeft lopen. De boeken worden daar geadministreerd, 
maar blijven eigendom van KSP. Iedere bezoeker kan ze inzien en ook 
lenen, conform de richtlijnen van de Bondsbibliotheek.  
 
Mochten er meerdere leden zijn die filatelistische boeken aan onze 
vereniging willen afstaan, kan dat aangeven bij één van de 
bestuursleden die in de colofon staan. 
Bij deze wil ik Jan bedanken voor zijn gift, waar ik in de toekomst enkele 
interessante artikelen zal gaan bewerken.     Frits 

http://translate.google.com/
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DIVERSE BERICHTEN  
 
Is uw e.mail adres gewijzigd? 
Onlangs hebben wij een paar mailtjes als niet bezorgbaar terug-
ontvangen, dus enkele leden hebben hun nieuwe e.mail adres nog niet 
doorgegeven aan Henk Veen. Dit is wel belangrijk als u op de hoogte wilt 
blijven van de laatste berichten en veilingen. Wilt u Henk s.v.p. een 
mailtje sturen als uw adres is gewijzigd? Zijn adres is als vanouds: ksp-
iberia@planet.nl. Zorg dat u bereikbaar blijft. Bedankt voor uw hulp !  
 
Gratis koffie/thee, soep en broodjes 
Zoals u inmiddels gemerkt heeft ontvangt u bij iedere Iberia ook gratis 
consumptiebonnen waarmee u consumpties kunt afhalen in de koffie-
kamer. Koffie/thee of cola, maar het mag ook een broodje of soep zijn. 
Een extra reden om te komen ! 
 
Tachtig nummers van Iberia op CD-Rom. 
De eerste 80 Iberia’s inclusief een index zijn op CD Rom verkrijgbaar bij 
Hans Vinkenborg. De Iberia’s omvatten de periode vanaf april 1987 tot 
september 2007 in pdf en voor zover nodig wordt Adobe Acrobat er 
standaard bijgeleverd. De CD Rom bevat een schat aan informatie en 
artikelen en eigenlijk kunt u niet zonder deze informatie als u uw hobby 
serieus neemt ! De CD Rom is voor KSP leden te koop voor € 17,50 en 
voor niet-leden voor € 20,-. Hans Vinkenborg heeft er bij iedere bijeen-
komst een aantal bij zich maar u kunt ook bellen/mailen (ook voor alle 
andere publikaties die op de achterflap vermeld staan). Koop deze CD 
Rom want niet alleen wordt u er wijzer van maar u steunt hiermee ook de 
vereniging. Aarzel dus niet ! 
 
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 7 euro per 
zegel, zie Iberia nr. 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 vervalsing 
te zijn. Of misschien is die dure zegel toch echt! Informatie kunt u krijgen 
bij Frits van Beekum of Henk Veen of Hans Vinkenborg. 
 
De KSP website op internet met powerpoint presentatie 
Heeft u de PP presentatie al bekeken ? 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 

mailto:ksp-iberia@planet.nl
mailto:ksp-iberia@planet.nl
http://www.ksp-iberia.nl/
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de veilinglijst ruim voordat u een papieren lijst krijgt op de website kunt 
vinden. Wanneer heeft u voor het laatst onze website bezocht ? Zet hem 
bij uw favorieten en mail ons uw op- en aanmerkingen, ook kritiek is 
welkom. 
 
Oproep om presentaties te houden 
Wanneer kunnen we u inplannen voor een presentatie? Heel veel van 
onze leden weten veel over een bepaald onderwerp waarin zij 
gespecialiseerd zijn maar delen hun kennis niet of onvoldoende met de 
andere leden. Daarom roepen wij u op om eens iets te komen vertellen 
over uw verzameling en daarbij kunt u gebruik maken van de kaders die 
wij beschikbaar hebben waarop u een aantal zegels kunt uitstallen. En 
als u het ons tijdig laat weten kunnen we ook een aankondiging zetten in 
Iberia. Wees niet verlegen en denk niet dat het onderwerp anderen wel 
niet zal interesseren, want het tegendeel is meestal waar. En het mag 
ook 3 minuten duren als u geen half uur kunt volpraten ! Denk er eens 
over na en benader ons als u een idee heeft. Ook artikelen (lang of kort) 
zijn nogsteeds van harte welkom.  
 
Lidmaatschaps contributie 2010 betaald? 
Afgelopen december stuurden wij alle leden die nog niet spontaan 
betaald hadden een acceptgirokaart. Heeft u al betaald? 
 
Annonces 
De advertenties in Vraag en Aanbod zijn gratis voor leden. Zoekt u iets? 
Wilt u iets kwijt? Meld het aan. Heeft u al een advertentie, kijk dan of 
deze nog aktueel is en geef uw wijzigingen door aan een bestuurlid ! 
 
Nieuw postzegelmuseum in Spanje 
Op 11 december jl. is een nieuw postzegelmuseum geopend. Het is 
geheel gewijd aan de verzameling van één persoon die hier woont en 
heet daarom: Museo Filatélico ‘Collección Filatélico Faustino Ornia’. Het 
is gevestigd in het Palacio Marquéz in het plaatsje Santa Cruz de Pola 
de Siero (Asturias). De collectie is het levenswerk van de meer dan 90 
jarige ‘Tino’ en ondergebracht in een stichting die dit bezit zo met u wil 
delen. Dit is het eerste filatelistische museum in Asturias en bevat een 
aantal stukken van grote waarde voor de Spaanse Postale Geschiedenis 
waarmee op tentoonstellingen ereprijzen gewonnen zijn. Gaat dat zien ! 
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