
                                 
                                                                                                           
   
 

 

№ 108     september 2014 
 
 

De Franse “5 c” taxe stempel op  
Spaanse post, pagina 10/15 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filatelistische  

Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP) 





 1

     VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 20 september 2014 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.  
 
Bij deze IBERIA treft u drie consumptiebonnen aan die u tijdens deze 
bijeenkomst kunt gebruiken! 
 
Ook tijdens deze september bijeenkomst vindt de gebruikelijke veiling 
plaats. Schriftelijk bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk de donderdag 
voor de bijeenkomst aanwezig te zijn bij de veilingadministratie. 
 
AGENDA : 

 
1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3.   Bestuursmededelingen;   
4.    Rondvraag;   
5. Sluiting. 
 
Tijdens deze bijeenkomst zal Frits van Beekum wat uit zijn verzameling laten 
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. 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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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 15 november 2014 te Utrecht (Spaanse dag!) 
Zaterdag 21 februari 2015 te Utrecht 
Zaterdag 30 mei 2015 te Utrecht 
Zaterdag 19 september 2015 te Utrecht 
Zaterdag 14 november 2015 te Utrecht (Portugese dag!) 
 
 

EVENEMENTEN AGENDA 
 
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en internationale ten-
toonstellingen die een raakvlak hebben met de SPAANSE en PORTUGESE filatelie, zowel 
in binnen- als buitenland. Als u bijdragen voor de agenda heeft kunt u deze per e.mail 
sturen naar Hans Vinkenborg op j.a.vinkenborg@ziggo.nl. Als u Spaans spreekt vindt u 
meer info over beurzen en tentoonstellingen op www.fesofi.es/cutenews/tabla.php en voor 
informatie over Portugese beurzen op de site van de CTT: www.ctt.pt.  
 

2014 
 
In 2014 zijn de KSP bijeenkomsten op 20 september en 15 novem-
ber in Utrecht. Noteer deze data s.v.p. vast in uw agenda ! 
 

 
27 en 28 september 2014 
De gezellige najaarsbeurs in Antwerpen, de 
ANTWERPFILA wordt weer gehouden in het 
Bouwcentrum (Antwerp Expo). Dit is de grootste 
Belgische postzegel- en muntenhandelarenbeurs 
waar velen iets van hun gading zullen kunnen vinden. Ik kan het echt 
aanbevelen! Deze wordt door de FNIP georganiseerd. Het adres van de 
beurs is Jan van Rijswijcklaan 191 naast de ringweg rond Antwerpen met 
volop gratis parkeerruimte naast het gebouw. Neem de afslag 4 en volg de A-
12 tot over de ring en volg dan naar rechts het bord ‘Expo’. De toegangsprijs 
is € 5,- voor 2 dagen. Info: www.fnip.be.  
 
3 t/m 5 oktober 2014 
In België wordt dit jaar grote aandacht besteed aan de 
herdenking van het uitbreken van de 1e wereldoorlog. In 
Aarschot wordt op deze data de BRABANTPHIL ’14 
georganiseerd in de Stadsfeestzaal Demervallei 14 te 
Aarschot. Er is tevens een nationaal kampioenschap 
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georganiseerd door de KLBP en een grote filateliebeurs met nationale en 
internationale handelaren. Gratis entree + parkeren.  
 
17 t/m 19 oktober 2014 

De POSTEX wordt gehouden in de 
Americahal in Apeldoorn; deze is vooral 
gericht op verzamelaars van Nederland, 
maar er zijn ook enkele partijenhandelaren. 

Info:  www.postex.nl 
 
 
23 t/m 25 oktober 2014 
De 32e Internationale BRIEFMARKEN-BÖRSE 
wordt weer gehouden in de Messe Sindelfingen, 
Mahdentalstrasse 116, D-71065 Sindelfingen 
(Duitsland) op donderdag t/m zaterdag. Er zijn 
ruim 160 Duitse en Internationale handelaren aanwezig alsmede 
postadministraties en promotiestands. Ook hier wordt het zoeken naar 
Spaanse en Portugese stukken ! Nadere informatie: 
www.messe-sindelfingen.de.     
 
 
24 - 28 oktober 2014 

In Portimão, in de zuid-west punt van de 
Algarve kust van Portugal wordt op deze 
data voor het 5e opvolgende jaar onder 
FEPA auspiciën de ALGARPEX 2014 
gehouden. Het is een breed opgezette 
nationale tentoonstelling die georganiseerd 

wordt tesamen met de Lions Club en de vereniging uit Huelva (Spanje). Het 
is vooral gericht op de filatelie van de Algarve en Andalucië. De lokatie is het 
Auditório Municipal.  
Overigens wordt ook in oktober, maar dan in Viana do Castelo, een nationale 
bijeenkomst georganiseerd tesamen met de Italiaanse bond. Hiervan is ons 
geen verdere plaats of datum bekend.   
 
 
29 en 30 december 2014 

In Barneveld vindt 
jaarlijks in de 
Veluwehal de 

EINDEJAARSBEURS plaats tussen kerst en oudjaar. Hier vindt u vooral veel 
postzegelhandelaren, een paar muntenhandelaren en een aantal 
promotiestands van verenigingen. Dit jaar zal KSP misschien een stand 
hebben op de beurs, wij staan op de wachtlijst, komt u ook langs? 
Aanbevolen. Nadere info: www.eindejaarsbeurs.nl. 
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2015 
 
31 januari en 1 februari 2015 

De jaarlijkse FILATELIEBEURS wordt ook in 2015 weer 
in Hilversum gehouden in de Dudok-Arena hal op het 
Arenapark in Hilversum, vlak naast het NS station 
Hilversum Sportpark. Deze 27ste beurs kent als vanouds 
veel stands van verenigingen en handelaren. Voor elk 

wat wils ! Ook nu wordt deze beurs weer op zaterdag/zondag gehouden. De 
moeite van een bezoek waard. 
 
13 t/m 21 maart 2015 
In Aviles in Noord Spanje (aan de kust van de Golf van 
Biskaje vlakbij Gijón) wordt voor de 53e keer de 
EXFILNA 2015 gehouden. Dit is een Nationale 
tentoonstelling onder auspiciën van de FNMT, 
Correos, FESOFI en in samenwerking met de Grupo 
Filatélico Avilesino. De lokatie is de Sporthal Centro 
Deportivo El Quirinal. De gelegenheid is de 
herdenking van de 450ste stichtingsdatum van de 
(zuster-)stad San Augustin de la Florida (USA) door de conquistador Pedro 
Menéndez uit Avila. De tentoonstelling zal ongetwijfeld mooi weer zijn, maar 
het aantal handelaren zeer gering. Desalniettemin interessant om naartoe te 
gaan als u de Spaanse filatelie een warm hart toedraagt. Info: 
www.grufia.com 
 
20 en 21 maart 2015 

Op deze data wordt in Den Bosch 
weer de jaarlijkse HERTOGPOST 

2015 gehouden. Het is een kleine postzegelbeurs met nationale en 
internationale handelaren en met een categorie 3 tentoonstelling met 
propaganda klasse. De entree is 5 euro. De beurs wordt weer gehouden in 
het Maaspoort Sports & Events centrum, Marathonloop 1 te Den Bosch. 
Nadere info op www.hertogpost.nl of op www.hertogpost-event.nl  
 
13 t/m 16 mei 2015 
In Londen wordt onder auspiciën van FEPA een grote 
internationale postzegelbeurs georganiseerd onder 
de naam LONDON 2015 - STAMP EXHIBITION 
EUROPHILEX. Aanleiding is het feit dat de 1e 
postzegel ter wereld 175 jaar geleden verscheen. 
Locatie is het Business Design Centre in de 
Upperstreet in Islington, noord Londen. Metro station 
Angel. Er zijn meer dan 100 dealers, enkele 
internationale veilingen, 1.400 kaders met een 
tentoonstelling van o.a. ‘World rarities’, een 
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demonstratie van de Sperati printing press, seminars en promotiestands. De 
entree is £10 voor de 1e dag en daarna gratis. Opgemerkt moet worden dat 
het prijsniveau in Engeland hoger ligt dan op het vasteland, dus koopjes zul 
je hier niet eenvoudig scoren. Meer informatie op: www.london2015.net 
 
 
5 en 6 september 2015 
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
Philatelisten Vereniging Groningen wordt door hen de 
GRONINGEN 100 georganiseerd de Sporthal De Hullen 
te Roden. Er is een tentoonstelling met ca. 600 kaders in 
o.a. de 1e en 2e categorie in de ene zaal en een 
handelarenbeurs in de andere zaal. Naar verwachting zijn 
er ook stands van (gespecialiseerde-)verenigingen en 
buitenlandse postorganisaties. Nadere info: 
www.philatelist.nl (doorlinken naar Groningen 100). 
 
 
 

VRAAGBAAK 
 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de redactie en leden van Iberia 
voorleggen waarop u zelf geen antwoord weet. Of de redactie legt vragen aan u voor 
waarop de redactie geen antwoord weet. Dit kunnen vragen zijn met betrekking tot zegels, 
maar ook m.b.t. onbekende stempels, vreemde opdrukken, vermeende vervalsingen, 
literatuur, etc. Het staat vanzelfsprekend niet vast dat uw of onze vraag of probleem zal 
worden opgelost, maar ..… niet geschoten is altijd mis !! 
Alhoewel de redactie van dit blad zijn best zal doen om de vragen te beantwoorden, is het 
echt noodzakelijk dat iedereen die een plausibele oplossing voor de opgeworpen vragen 
kent zijn reactie doorgeeft aan Frits van Beekum (Portugal) of Hans Vinkenborg 
(Spanje). Uw ervaring en kennis is echt nodig !! 
 
In de vorige IBERIA werden 2 Spaanse zegels getoond, van beide zegels 
ontving ik geen enkele reactie van de leden waardoor ik dus maar aanneem 
dat u geen idee heeft wat dat voor zegels waren. Jammer, misschien zit ik in 
de verkeerde vijver te vissen. 
 
Deze keer stel ik u een vraag die mij al jaren bezighoudt. Toen de Engelse 
handelaar Robert Shelley nog leefde kocht ik een keer bij hem de bijgaande 
zegel (pagina 6). De omschrijving op het begeleidende kaartje luidde: 
Spanish American War, commemorative stamp in brown of ‘Crucero Blaz de 
Lezo’. Aangezien Shelley wereldwijd de grootste specialist was m.b.t. de 
Spaanse Burgeroorlog ben ik er altijd maar van uit gegaan dat hij ook wist 
wat dit voor een herdenkingszegel was en dat hij ook verstand had van de 40 
jaar eerder uitgevochten Spaans-Amerikaanse oorlog. Aan de linkerkant staat 
op de zegel: ‘Manila 12 OCT 1927’ terwijl onderaan vermeld staat dat de 



 6

opbrengsten van de zegel ten goede komen aan het ‘Fonds ten behoeve van 
Spanje’.  
 
Ik heb deze zegel in latere jaren 
verschillende keren in veiling-verkoop 
catalogi gezien, maar nooit met een 
verklaring wat het precies was. Ik heb de 
zegel overigens toch maar wel 
opgeborgen bij de filatelie m.b.t. de 
Spaans-Amerikaanse oorlog.  
 
 
 
 

 HANS HOEKMAN OVERLEDEN: Voorstel van 
benoeming tot Lid van Verdienste 

 
Op 18 juni j.l. bereikte ons het treurige bericht van het overlijden van ons lid 
Hans Hoekman. Het bestuur was al enige tijd op de hoogte dat de slopende 
ziekte waaraan Hans heeft geleden een terminaal stadium had bereikt. Vlak 
voor zijn overlijden verzocht Hans Hoekman om het bestuur van KSP te 
mogen ontmoeten en bij die gelegenheid bleek dat het zijn wens was om zijn 
verzameling na te laten aan KSP. Zijn verzameling omvat vele albums met 
zegels van Spanje en Portugal. Met de opbrengst van de verzameling mag 
het bestuur een verdere impuls geven aan de 
promotie van de Spaanse en Portugese 
filatelie in Nederland terwijl, zoals met hem is 
besproken, een deel van de opbrengst ten 
goede zal komen aan de leden van KSP. Aan 
deze wens zal door het bestuur met de 
meeste toewijding worden voldaan, onder-
staand leest u hierover meer. 
Hans Hoekman heeft nog tot in 2012 
bijeenkomsten van KSP in Utrecht 
bijgewoond. Ook hebben wij hem enkele 
jaren geleden ontmoet in Portugal tijdens de 
wereldtentoonstelling 2010 die toen in 
Lissabon heeft plaatsgevonden. Meerdere 
gezellige etentjes komen in onze 
herinneringen naar boven als we hieraan 
terugdenken. En bij excursies van KSP was 
hij ook steeds van de partij, b.v. bij ons 
bezoek aan het Drukkerijmuseum in Meppel 
en de papiermolen in Loenen. Op de foto ziet 
u Hans Hoekman op het terras in Meppel. 
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Zijn passie voor de Portugese en Spaanse filatelie en met die landen hing 
samen met zijn vroegere beroep als vertegenwoordiger, dat hem in zijn 
werkzame leven in Portugal bracht. Hans Hoekman is 84 jaar oud geworden. 
Wij hebben ons medeleven met dit verlies aan zijn partner kenbaar gemaakt.  
 
Omdat wij het gebaar van Hans Hoekman van heel bijzondere waarde achten 
stelt het bestuur van KSP voor om hem in de eerstkomende bijeenkomst in 
september postuum tot Lid van Verdienste te benoemen. U leest in de 
volgende IBERIA in meer detail hoe het bestuur voorstelt om de geschonken 
verzameling ten goede te laten komen aan KSP. Daarbij hoort o.a. een grote 
veiling van alle kavels die Hans Hoekman aan KSP heeft nagelaten en die in 
november wordt georganiseerd; op deze veiling zullen een groot aantal 
kavels (gratis) aan de leden worden geschonken. Wij koesteren de vele 
goede herinneringen die wij aan Hans hebben.  
 

Moge hij rusten in vrede ! 
 
 
 

RECENT GEVEILD: DE ‘Coamo provisionals’ 
 
 
door: Hans Vinkenborg 
 
Vlak nadat de Spanjaarden in 1898 door de Amerikanen waren verdreven in 
het zuiden van het eiland en nog voordat de Amerikanen na de overwinning 
van de Spaans-Amerikaanse Oorlog geheel Puerto Rico onder hun macht 
kregen, zijn er in de van de Spanjaarden bevrijdde gebieden diverse lokale 
postzegels in omloop gebracht. Deze werden lokaal gedrukt en hebben 
tijdelijk dienst gedaan voor o.a.  frankering van de post totdat de postzegels 
van de USA die functie overnamen. We praten over een interim periode van 2 
a 3 maanden.  
In één van deze locaties, het plaatsje Coamo, in het zuid-centrale deel van 
het eiland, liet de burgemeester (F. Santiago) velletjes van 10 postzegels 
drukken die bekend zijn geworden onder de Amerikaanse naam ‘Coamo 
Provisionals’. In de Scott catalogus hebben ze nummer 201. De zegels tonen 
forse ongelijkheden en er kunnen 6  typen zegels van 5 cts worden 
onderscheiden. De paarse stempels die door de zegels zijn geplaatst hebben 
als tekst F. Santiago en dat is het ‘control mark’ van de burgemeester voor de 
uitgifte van deze tijdelijke zegels.     
 
Er zijn maar weinig velletjes gedrukt, het is onbekend hoeveel. De 
verzamelaar A.O. Tittmann die destijds deze zegels heeft ‘ontdekt’ kocht in 
1898 de resterende 13 velletjes en verkocht de meeste aan handelaar C.H. 
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Mikeels uit St.Louis, USA, die op de achterzijde van de gekochte velletjes 
schreef: “guaranteed and recorded C.H. Mikeels”. Vandaag de dag resteren 
er naar schatting niet meer dan 5 complete velletjes. Het is dan ook een grote 
zeldzaamheid als je zo’n vel op een veiling ziet, maar dit was toch het geval 
in de veiling van Soler y Llach van 4 februari 2014 (kavel nr. 2492). Het 
velletje is voorzien van een COMEX certificaat uit 2013 en de inzetprijs was 
vastgesteld op niet minder dan € 4.500,-. Maar het kavel bleef onverkocht. 
We zullen het dus binnenkort nog wel eens terug zien ! Het is wel een goede 
gelegenheid om u een complete afbeelding te tonen. 
 

 
 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om op te merken dat deze zegels gezien 
hun zeldzaamheid in grote aantallen vervalst zijn. Mocht u dus een 
exemplaar tegenkomen reken uzelf dan niet rijk. KSP is graag bereid u te 
adviseren m.b.t. tot de echtheid van deze zegels.      
 
 
 
 

EEN BIJZONDERE ENVELOP 
 
 
 
Onlangs ontving ik uit Portugal een brief met een bijzondere frankering. In het 
begin van de vorige eeuw werden in Portugal soms toeslagzegels uitgegeven 
met de bedoeling inkomsten te genereren voor een speciaal doel.  
De afzender had in dit geval een zegel bijgeplakt die oorspronkelijk bedoeld 
was als toeslagzegel voor de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928.  
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Werd in 1924 de deelname van Portugese atleten aan de Spelen nog 
gefinancierd door de staat, de economische situatie maakte dat in 1928 niet 
meer mogelijk. Dientengevolge vroeg het Olympische Comité toestemming 
voor de uitgave van een toeslagzegel, waarvan de opbrengst de deelname 
aan de Spelen mogelijk moest maken. Er werd een zegel van 15 centimos 
uitgegeven die verplicht bijgeplakt moest worden, naast de normale 
frankering, op 22, 23 en 24 mei 1928 op alle post (behalve kranten, 
telegrammen en pakketten) bestemd voor het Portugese vasteland en de 
eilanden Madeira en Azoren. Omdat dit bijplakken nog wel eens vergeten 
werd, werd er ook maar gelijk een portzegel gedrukt van 30 centimos (het 
dubbele tarief). 

 
De oplage was 2.000.000 zegels van 15 c. en 300.000 van 30 c. wat, als alle 
zegels gebruikt zouden worden, een opbrengst voor het Olympisch Comité 
zou geven van 351.000 escudos. De verzending naar de postkantoren 
geschiedde op 12 mei 1928, maar men vergat de benodigde zegels naar 
Madeira te zenden. 
Zoals gebruikelijk viel het resultaat zwaar tegen. Slechts ca 500.000 zegels 
van 15 c. en 50.000 van 30 c. werden gebruikt. Wat voor het comité 
resulteerde in een opbrengst van ruim 82.000 escudos. De resterende zegels 
werden later aan verzamelaars verkocht. 
Het geringe gebruik van de zegels in de verplichte periode maakt dat ze 
weinig voorkomen op echt gelopen stukken. 



 10

Ik ben dus in het bezit van een poststuk met een echt gelopen zegel, doch 
helaas niet in de verplichte periode. 
De andere zegel is een normale frankeerzegel voor briefpost binnen Europa. 
Portugal kent nog in afwijking van Nederland een frankering voor Europa en 
voor de rest van de wereld. Bovendien heeft het ook nog een afwijkend tarief 
voor post naar Spanje.  
Waar wij voor een brief naar Portugal een zegel ter waarde van € 1.05 
moeten plakken,  is  men in  Portugal  voor een  brief  naar Nederland slechts  
€ 0.72 kwijt. Bij brieven boven 20 gram is het verschil nog groter. Het is 
aardig om te weten dat wanneer ik alle IBERIA’s in een pakket (5-10kg) naar 
Portugal zend en ze daar vandaan los naar Nederland laat zenden, we even 
veel aan porto kwijt zijn als in Nederland ondanks de extra kosten voor het 
pakje. 
Het bezorgen van post is in Nederland al lang geen dienstverlening meer, 
doch een manier om grof geld te verdienen. Maar dat wisten we al. 
 

     Henk Veen 
 
 
 

DE FRANSE  5 C TAXE STEMPEL OP 
SPAANSE POST 

(EL ‘CUARTO DEL CARTERO’) 
 
 
door: Hans Vinkenborg 
 
Spanje sloot op 1 april 1849 een postverdrag met Frankrijk dat op 15 juli 1849 
van kracht werd. Daarin werd bepaald dat voor gewone brieven en voor 
monsters tussen Spanje en Frankrijk/Algerije geen vooruitbetaling nodig was 
van de porto en dat de portokosten bij de ontvanger zouden worden 
geïncasseerd. De ontvanger van een gewone Franse brief betaalde in Spanje 
2 real per ¼ onza (7,2 gram) en de ontvanger in Frankrijk van een gewone 
Spaanse brief 50 centimes per 7,5 gram. 
Aangetekende brieven moesten bij de verzending wel worden vooruit betaald 
en kostten het 3-voudige van een gewone brief, dus naar Frankrijk 6 real per 
¼ onza. Aan het eind van de maand werd dan tussen de beide landen een 
afrekening gemaakt waarbij de helft van het in rekening gebrachte 
aangetekende tarief aan het andere land werd afgedragen. Drukwerkporto 
moest ook bij de verzending worden betaald en wel 12 maravedis in Spanje 
en 10 centimos in Frankrijk per bladzijde. Verder werd bepaald dat brieven 
van aankomende schepen via een ‘bote de sanidad’ of een ‘oficina de sani-
dad’ aan land moest gaan om verspreiding van ziekten tegen te gaan.  



 11

Pas in een op 1 februari 1860 van kracht geworden Postverdrag met Frankrijk 
(dat gesloten was op 5 augustus 1859) werd vrijwillige vooruitbetaling van de 
portokosten toegestaan voor alle post. Het tarief voor gewone brieven van de 
1e gewichtsklasse bedroeg in Spanje 12 cuartos (voor ¼ onza) en 18 cuartos 
voor ongefrankeerde binnenkomende post uit Frankrijk. En in Frankrijk 
bedroeg het tarief voor post uit Spanje 40 centimes (voor 7,5 gram). Als een 
brief correct was gefrankeerd bij vooruitbetaling dan werd deze voorzien van 
het stempel ‘PD’ hetgeen ‘port betaald tot de bestemming’ (‘port payé à 
destination’) aanduidde. In het verdrag werden ook precies alle Spaanse en 
Franse uitwisselings-postkantoren benoemd waarbij werd aangegeven met 
welk buitenlands uitwisselings-postkantoor zij post mochten uitwisselen. 
Alleen voor post in een gebied van minder dan 30 km aan weerszijden van de 
Spaans/Franse grens naar het buitenland werd het halve tarief goedgekeurd 
van 6 cuartos, dus b.v voor een brief van San Sebastian naar Saint-Jean-de-
Luz.  
  
Overigens werd wel nog voor vervoer per schip tussen beide landen een 
extra porto geheven. In de periode 1849-1859 werd b.v. voor een brief van 
Marseille naar Barcelona 3 real berekend per ¼ onza en daarbovenop 1 real 
voor iedere extra ¼ onza. 
 
Maar in de periode tussen 1 februari 1860 en 15 juli 1869 werd in Frankrijk 
een extra tax berekend van 5 centimes (‘droit de factage’ ofwel ‘tasa de 
reparto’) die men met een grote stempel ‘5c’ op de brief 
kenbaar maakte. Dit werd veroorzaakt doordat het in Spanje 
gebruikelijk was dat de ontvanger van een brief 1 cuarto 
betaalde aan de postbesteller (‘cuarto del cartero’) als een 
soort fooi aan de postbode. Wegens de overeengekomen 
gelijke behandeling van post begon Frankrijk toen dus ook 5 
centimes te heffen bij de ontvanger in Frankrijk over elke uit 
Spanje afkomstige brief hetgeen werd aangegeven met het ‘5c’ stempel. 
Toen Spanje deze ‘cuarto del cartero’ op 2 juli 1869 weer ophief hief ook 
Frankrijk zijn extra tax van 5 centimes weer op.  
 
Het stempel ‘5c’ bestond in 2 typen en werd op de voorzijde van de brieven 
geplaatst in de kleuren zwart (het meest gebruikelijk) of rood of blauw. De 
twee typen ‘5c’ zijn het eenvoudigst te herkennen aan de verschillen in de 
vorm van de letter c; op deze vergrote afbeeldingen ziet u links de meest 

gebruikelijke ‘c’ en rechts een minder vaak 
voorkomend type ‘c’. Overigens 
zou er volgens een Franse 
catalogus ook een stempel 
moeten bestaan met de tekst 
‘5fr’ in het zwart (zoals hiernaast 

is afgebeeld), maar die heb ik nog nooit gezien op een brief.    
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Hieronder toon ik u een aantal voorbeelden van brieven waarop u het 
stempel ‘5c’ ziet. Allereerst 2 brieven van resp. het dubbele tarief (2x 12 
cuartos) en het drievoudige tarief (3x 12 cuartos). De 1e brief is verzonden 
van Ferrol (bij La Coruña) op 11 juli 1866 en aangekomen op 14 juli 1866 en 
heeft 2 postzegels van 12 cuartos. De 2e brief is op 26 december 1868 
verzonden van La Coruña naar Bayonne in Frankrijk en heeft 3 postzegels 
van 12 cuartos. Beide brieven zijn voldoende gefrankeerd want er is een 
stempel ‘PD’ geplaatst (rood in een ovaal). Beide brieven hebben de ‘5c’ 
stempel gekregen conform het verdrag tussen Spanje en Frankrijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ‘PD’ stempel werd zowel in Spanje als in Frankrijk gebruikt. Onderstaand 
toon ik u de meest voorkomende typen van deze ‘PD’ stempels in beide 
landen. Allereerst de Spaanse stempels; deze bestaan uit alleen beide letters 
of in een rechthoekig kader of in een ovaal, aldus: 
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‘PD’ als letters, met of zonder punten 
 
 
 
 
 
 
‘PD’ in een rechthoekig kader (boven) of in een ovaal (onder).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in Frankrijk werden deze PD stempels gebruikt, maar daar bestond maar 
1 type, nl. de ‘PD’ in een rechthoekig kader, alsvolgt: 
 
 
 
 
 
Als de postbesteller zag dat er onvoldoende porto vooruit was betaald dan 
gaf hij dat aan met een stempel waaruit bleek dat er onvoldoende was 
gefrankeerd en dat er moest worden bijbetaald. Dat stempel kan dus nooit in 
combinatie met een ‘PD’ stempel worden gezien. Ook hiervan bestaan zowel 
in Spanje als in Frankrijk diverse voorbeelden waarvan ik er u een groot 
aantal wil laten zien. Allereerst de Spaanse stempels. 
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Deze voorbeelden spreken voor zich. Ook in Frankrijk had men zo’n stempel 
dat ik u hieronder laat zien: 

 

 
Het zijn prachtige stempels die in verschillende kleuren voorkomen en die 
betrekkelijk schaars zijn.  
 
Tot slot laat ik u nog 3 gewone brieven zien met het ‘5c’ stempel van Spanje 
naar Frankrijk met de 3 verschillende kleuren ‘5c’ stempels, te weten in het 
zwart, rood en blauw. Het gaat om: 
een brief van 29 maart 1861 van Gijón naar Bayonne met een zegel van 12 
cuartos, een zwarte ‘5c’ stempel (type 1) en de Spaanse PD in blauwe letters; 
een brief van 30 maart 1861 van Valencia naar Marseille met een rood ‘5c’ 
stempel (type 1) en een Spaans rood PD stempel in een rechthoekig kader; 
een brief van 26 november 1868 van Granada naar Lyon met een zegel van 
12 cuartos, een blauw ‘5c’ stempel (type 2) en een Spaanse rode PD stempel 
in een ovaal. 
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Bronvermelding: 
diverse boeken en tijdschriften uit de Bondsbibliotheek; 
Revista de Filatelia, Madrid, juli/augustus 2011; 
A Postal History of Spain, Theo van Dam, 1972; 
stukken uit mijn eigen verzameling. 
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CE 1129 Universiteit Coimbra 

Student. 
Prentbriefkaart uit de kleding serie OM 92 uit 1941 

CE 1129 Universiteit Coimbra 

 

QUEIMA DAS FITAS 
 
 
Coimbra is de oudste universiteitstad van Portugal. De universiteit werd 
gesticht in 1290 door D. Diniz en is sinds 1537 permanent in Coimbra 
gevestigd. Het universiteitcomplex sterkt zich uit op een heuvel boven de 
oude binnenstad, deels in een voormalig paleis.  
 

Jaarlijks is de universiteit bevolkt met meer 
dan 20.000 studenten verdeeld over 8 
faculteiten. Dit grote aantal studenten 
maakt Coimbra een levendige stad.  
Het festival “Queima das Fitas” 
(Verbranden van de linten) vindt elk jaar 
plaats in mei om het promoveren van de 
studenten na vier jaar studie te vieren. 
Deze traditie gaat terug tot in de 19e eeuw  
 

toen rode linten of banden werden 
gebruikt om de boeken van studenten 
in de rechten bijeen te houden. Deze 
werden ceremonieel verbrand aan het 
eind van hun laatste academische 
jaar. De as werd in een feestelijke 
optocht (cortejo) door de straten 
gedragen wat eindigde met feesten en 
stierengevechten. 
De eerste georganiseerde optocht 
dateert uit 1901 toen gepromoveerde 
rechten studenten een cortejo 
organiseerden van 20 motorvoertuigen 
en rijtuigen versiert met bloemen. De 
eerstejaarsstudenten waren hierbij aan 
elkaar vastgebonden met rode linten 
en volgden de optocht terwijl de 
afgestudeerde studenten op blikken 
sloegen. Dit was het begin van het 
huidige festival “Queima das Fitas”. 
In 1919 deden voor het eerst alle 
faculteiten mee aan de festiviteiten en 
werd het een publieke feestdag in Coimbra. De studenten droegen hun 
traditionele capes en versierden zich met de kleuren van hun faculteit want 
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iedere studierichting had en heeft nog steeds zijn eigen kleur. In 1969 was er 
onrust op de universiteit met stakingen van studenten en leraren.  
De jaarlijkse festiviteiten werden afgelast en pas 3 jaar later in 1972 weer 
georganiseerd. Vanaf dat moment zijn de jaarlijkse feestelijkheden gegroeid. 
Ze duren nu een week waaraan geheel Coimbra deelneemt met optochten en 
talrijke nationale en internationale artiesten tot diep in de kleine uurtjes en 
eindigt met een groots studenten bal. Zoals gebruikelijk beginnen de 
festiviteiten op de trappen van de Sé Velha (de oude kathedraal) met de 
“Serenata Monumental” gezongen door studenten gehuld in hun wijde zwarte 
capes. 
De eerste gedrukte poster met reclame voor dit evenement verscheen in 
1935.  

 
Er bestaan ook cinderella stickers en ik laat hierbij een drietal zien, die ik 
onlangs in mijn bezit kreeg. Ik heb geen lijst kunnen vinden van deze 
vignetten en ik weet dus niet wanneer ze voor het eerst werden uitgegeven 
en of ze inderdaad in elk jaar verschenen. In het ontwerp zijn de data vermeld 
van de festiviteiten meestal met veelkleurige linten waarbij iedere kleur een 
faculteit symboliseert en voorstellingen van feestelijkheden, muziek of 
vuurwerk. 
Hoewel de “Queima das Fitas” festiviteiten hun oorsprong hebben in de 
universiteit van Coimbra, worden dergelijke feesten thans ook op andere 
universiteiten in Portugal gehouden. Ook daarvan bestaan cinderella 
etiketten. 
 
Dit artikel is een vrije vertaling van een artikel van John Dahl dat verschenen 
is in bulletin 163 van de Portuguese Philatelic Society in de UK. Verdere 
informatie is op websites over de Coimbra universiteit te vinden. Als u zoekt 
onder “Queima das Fitas” zult u veel informatie en foto’s vinden. Pas echter 
op wanneer u hierop een vertaalprogramma loslaat. De tekst kan wel eens 
onbegrijpbaar zijn. 

     Henk Veen  
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 BOEKENHOEK №: 2 
 
 
 
Allereerst wil ik het hebben over een boekwerkje dat gaat over “Onderzoek 
van papier variëteiten van de Portugese postzegels CE 48 –CE 147 “dit is 
geschreven door Henk Veen. Het is niet te koop en privé door Henk gemaakt. 
Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik vind grandioos dat iemand privé een 
dergelijk boekje geschreven heeft! Ik heb het gelezen en er heel wat van 
opgestoken. Eigenlijk is het een verslag van een degelijk en grondig 
onderzoek. Bedankt Henk dat je het mij gegeven hebt. Ik zal het bij mijn 
handboeken zetten!  
 
Ik zou deze keer een stuk schrijven over de Portugese catalogus maar ik 
helaas de laatste die ik had is  verkocht. Dus heb ik een ander boek genomen 
de Edifil harde kaft met de bekende rode kleur. Ondertussen zijn er al meer 
dan 8 delen en er zullen er wel meer volgen. Alles wat men in Spanje 
belangrijk vind i.v.m. de filatelie staat er in. Bij voorbeeld mijn verzamelgebied 
Franco daar staan in deel 3, 1955/1956 Franco zegels variaties van a t/m t in 
verschillende kleuren 24 stuks en zeker twee papier soorten. Met en zonder 
tanding. Misdrukken van de tanding. Vlekken zwart en strepen. Vouwen enz.  
Verder de meest bekende en onbekende eerste dag afstempelingen. Van 14-
2-1955 tot en met 24-4-1956. Een lange lijst van types die ik zelf nog nooit 
heb gezien. Om de reden dat die zegels op veilingen in Spanje gruwelijk duur 
zijn. Af en toe zie ik wel wat zegels op een tentoonstelling en/of op een beurs. 
Deel drie vierhonderd bladzijden alle in kleur al met al een stevig boek en hij 
is jammer genoeg in het Spaans. De prijzen zijn in euro’s. 
In deze catalogus houdt men zeven categorieën c/q prijzen aan. Postfris, 
postfris zonder gom, gebruikt, in blok van vier postfris, in een blok van vier 
postfris zonder gom, een blok van vier gebruikt, en op brief. Er staan in de 
catalogus zeer goede afbeeldingen van zegels en “eerste dag enveloppen”. 
Daarbij moet worden gezegd dat er op die blokken van vier gebruikt ook een 
“eerste dag” stempel kan staan! Het zelfde geldt voor de postzegel op brief. 
Deze catalogus is prijzig maar je hebt er ook een aantal jaren wat aan.  
 
Er zijn ook catalogi van Michel en Stanley Gibbons die gaan over Portugal en 
Spanje. Zou gauw ik die een keer in handen krijg zal ik daar zeker een stukje 
over schrijven.  
 
Voor vragen kun je mij mailen   info@silver-lightning.net   en/of   bellen  
06-11266897. 
 

      Koos Fase 
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DIVERSE BERICHTEN  
 
 
Gratis koffie/thee, soep en broodjes 
Ook bij deze IBERIA ontvangt u weer een aantal 
consumptiebonnen waarmee u bij de bijeenkomst gratis 
consumpties kunt afhalen in de koffiekamer. Koffie/thee of 
frisdrank, maar het mag ook een broodje of soep zijn. Een extra 
reden om te komen ! 
 
Boekje ‘Echtheidskenmerken’ is weer te koop ! 

Sinds eind 2013 is de nieuwe versie van ons boekje 
“Echtheidskenmerken van de Spaanse Postzegels 
(1855-1900)” weer te koop. Co-auteurs Frits van 
Beekum en Hans Vinkenborg hebben de inhoud 
geheel herzien en gecorrigeerd waar nodig. 
Onmisbaar om de echte en de valse zegels van 
klassiek Spanje te kunnen onderscheiden. De uitgave 
is thans geheel in KLEUR hetgeen de duidelijkheid 
zeer ten goede komt. Het boekje is weer in 2 talen 
(Nederlands en Engels) en bij alle kenmerken is ook 
weer vermeld of het een officieel graveurskenmerk is 
of niet. De prijs is € 15,- voor leden en € 20,- voor niet 
leden (excl. portokosten). Op de volgende bijeenkomst 

kan deze uitgave worden besteld bij het bestuur. Als u het boekje per post 
toegezonden wilt hebben kunt u het bestuur een e.mail sturen of bellen.  
 
Overige eigen publicaties van KSP 
Op de binnenzijde van de achteromslag van deze IBERIA kunt u zien welke 
publicaties van KSP momenteel te koop zijn bij Hans Vinkenborg. Ook de CD 
Rom met de eerste 80 IBERIA’s inclusief een index is nog verkrijgbaar. De 
CD Rom bevat een schat aan informatie en artikelen. De CD Rom is voor 
KSP leden te koop voor € 17,50 en voor niet-leden voor € 20,-. Ook hebben 
wij nog exemplaren te koop van onze recente jubileumuitgave van IBERIA 
100. Verder kan nog vermeld worden dat wij ook nog enkele KSP 
jubileumpostzegels te koop hebben zolang de voorraad strekt. 
 
Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)  
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u 
tegen gereduceerde tarieven zegels kunt laten keuren. 
Maak hier gebruik van als u twijfelt aan de echtheid van 
uw zegel ! Voor de prijs hoeft u het niet te laten ! Wie 
weet is uw zegel vals en blijkt het een ‘orginele’ Fournier of Sperati vervalsing 
te zijn. Of misschien is die dure zegel toch echt! Informatie bij Frits van 
Beekum of Henk Veen.  
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Als u alleen een mondelinge mening wilt kunt u uw dubieuze zegels ook 
gewoon meenemen naar de bijeenkomst, soms kunnen we u direct uitsluitsel 
geven ! 
 
Toezending veilinglijsten KSP 
De veilinglijsten worden standaard alleen toegezonden aan leden die in de 
afgelopen 3 jaar tenminste 1 maal iets hebben gekocht of geboden op een 
KSP veiling of als zij zich expliciet hebben opgegeven. Wij doen dit om 
drukwerk- en portokosten te besparen. Mocht u geen lijst hebben ontvangen 
en toch prijs stellen op toezending dan kunt u dat melden bij Hans 
Vinkenborg en dan wordt uw naam weer op de mailinglist gezet.  
 
Aanlevering veilingmateriaal 
Uw te veilen materiaal kunt u inleveren bij Nico Beek (Spanje) of bij Jerry 
Spaans (Portugal) en dat wordt dan opgenomen in één van de veilingen die 
tijdens de kwartaalbijeenkomst worden gehouden. Wel verzoeken wij u dat 
materiaal eerst uit te kavelen en goed te nummeren en te prijzen om te 
voorkomen dat de veilingmeesters dit moeten doen. U kunt uw materiaal 
afgeven tijdens de bijeenkomst of toesturen naar de adressen zoals vermeld 
in de binnenomslag. Ook u heeft vast wel dubbel materiaal waar een ander 
naar op zoek is. Dus zoek s.v.p. uw materiaal bij elkaar en biedt het aan ! Dit 
geldt echter niet voor de veiling van november aanstaande die geheel bestaat 
uit kavels uit de nalatenschap van Hans Hoekman, zie het artikel elders in 
deze IBERIA. 
 
Lezingen tijdens de bijeenkomst 
Wij hopen dat ook in de komende bijeenkomst weer één van onze leden een 
korte presentatie zal geven. Neemt u iets mee om het ons te tonen ? U hebt 
toch ook wel iets moois wat de moeite waard is om aan anderen te laten 
zien?  Verras ons met uw bijdrage ! 
 
Gebruik het juiste bankrekening nummer s.v.p. 
Zoals u in de binnenomslag kunt zien heeft KSP 2 bankrekening nummers. Er 
is een apart rekening nummer voor de veilingbetalingen en die dient dus 
uitsluitend voor dat doel. Deze rekening wordt beheerd door Nico Beek. Alle 
overige betalingen, zoals contributie moeten naar het hoofd-bankrekening 
nummer van KSP. Dit bankrekening nummer wordt beheerd door Hans 
Vinkenborg. Het komt nog te vaak voor dat leden naar het verkeerde 
rekeningnummer betalen hetgeen tot veel extra administratie leidt. Wilt u hier 
s.v.p. rekening mee houden ! 
 
Auteurs gezocht 
We hebben het hier al vaak gezegd: KSP is op zoek naar meer auteurs die 
artikelen kunnen schrijven voor ons blad IBERIA. Het schrijven van artikelen 
rust nu nog op de schouders van een paar leden en te veel leden doen 
helemaal niets voor de vereniging. Iedere verzamelaar heeft wel een bepaald 









QUEIMA das FITAS, pagina 16/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filatelistische  
  Kontaktgroep Spanje ~ Portugal “Iberia” (KSP) 


	Kaft-108 V
	IBERIA-108
	Kaft-108 A

