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     VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 28 mei 2016 zal  de jaarlijkse 
ledenvergadering 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 bijeenkomst vindt de gebruikelijke veiling plaats. Deze keer 
met veel interessante filatelistische boeken over Spanje.  
Schriftelijk bieden: De biedbriefjes dienen uiterlijk de donderdag voor de 
bijeenkomst aanwezig te zijn bij de veilingadministratie. 
 
AGENDA : 

 
1.   Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
   Bestuursmededelingen;   
 Financieel jaarverslag 2015 (inmiddels goedgekeurd, art. 7 sub c);   
3.    Rondvraag; 
4.    Veiling; 
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. 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 1 oktober 2016 te de Bilt, gezamenlijke bijeenkomst met 

LACA (zie “evenementen agenda”) 
Zaterdag 19 november 2016 te Utrecht (Spaanse 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 Frits van Beekum op redactie@ksp-iberia.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.  
 
 

2016 
 
 
1 oktober 2016 

In de Bilt wordt een gezamenlijke bijeenkomst 
gehouden met KSP en LACA (Latin American 
Collectors Association).  
De bijeenkomst zal plaatsvinden in het 
Cultureel & Vergader-centrum “H.F. Witte”, 

Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Er is voldoende gratis parkeerruimte. 
Routebeschrijving per auto en openbaar vervoer wordt te zijner tijd 
gepubliceerd. 
 
 
3 / 4 juni en 28 / 29 december 2016  
In Barneveld wordt in De Veluwehal (Nieuwe Markt 6) jaarlijks in de zomer de 
HOLLANDFILA postzegel en muntenbeurs gehouden en in de winter de 
EINDEJAARSBEURS. Alleen op de winterbeurs zal LACA aanwezig zijn met 
een stand.  
Toegang 3 euro. De zomerbeurs is meestal rustig maar de winterbeurs heel 
druk. Op de winterbeurs zal LACA met een promotiestand aanwezig zijn. 
Meer info op de website  www.eindejaarsbeurs.nl. 
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10-12 juni 2016  
In juni wordt in Roeselare in België voor de 3e keer een Nationaal Belgisch 
Kampioenschap voor Filatelie georganiseerd onder de naam WESTFILA 
2016 insamenwerking met de vzw ProPost. Dit vindt plaats in het 
‘Fabriekspand’, Veldstraat 
59 te 8800 Roeselare (ten zuiden van Gent).  
Het is een heel grote tentoonstelling van 2.000 m² met promotie door vele 
vereni-gingen en het lijkt zeker de moeite van een bezoek waard. Dagelijks 
geopend van 10 tot 17 uur. Verdere informatie kunt u vinden op:  
www.westfila2016.filacontact.be . 
 
30 september / 1 oktober 2016  
De gezellige beurs in Antwerpen, de ANTWERPFILA, wordt in het voorjaar 
en in het najaar georganiseerd in het Bouwcentrum (Antwerp Expo, Jan van 
Rijswijcklaan 191). Dit is een grote Belgische postzegel- en 
muntenhandelarenbeurs waar velen iets van hun gading zullen kunnen 
vinden. LACA zal niet met een stand aanwezig zijn. Het beursgebouw is 
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. 
 
14 t/m 16 oktober 2016  
De POSTEX wordt gehouden in de Americahal in 
Apeldoorn; deze is vooral gericht op 
verzamelaars van Nederland, maar er zijn ook 
enkele brieven en partijen-handelaren. Entree 5 euro. Info:  www.postex.nl 
 
27 t/m 29 oktober 2016  

De 34e 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. Nadere informatie:  
www.messe- sindelfingen.de. 
 

2017 
25 t/m 27 augustus 2017  
Op deze data wordt in Den Bosch in de 
Maaspoort de MULTILATERALE HERTOG-POST 
2017 gehouden. Dit wordt georgani-seerd door de 
KNBF en Stichting Hertogpost.  
Er is een tentoonstelling met ca 900 kaders in de 
categorie 1 en internationale deelname. Voor meer informatie zie:  
www.multilaterale2017.nl 
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historische literatuur gewoonlijk ‘de Moren’ worden genoemd. De door hen tot 
in het uiterste Noorden van Spanje teruggedrongen Christelijke Iberiërs 
begonnen weldra aan de herovering van hun oude territorium. In de Spaanse 
geschiedschrijving is deze periode bekend als de Reconquista, ofwel de 
Herovering. Een van de vroegste aanvoerders van deze heroveringstrijd was 
de fameuze El Cid. Hij leeft voort in het aan hem gewijde, anonieme epos – 
El Cantar de Mío Cid -  dat een van de vroegste literaire uitingen is in de 
Spaanse taal. En natuurlijk in het naar hem genoemde Hollywoodspektakel 
uit 1961, met Charlton Heston in de titelrol. Het duurde evenwel bijna 800 jaar 
- tot het jaar 1496 - totdat de van de Moorse veroveraars afstammende 
Islamitische bevolking van Spanje volledig verslagen en verdreven was.  
Als een van hun laatste steunpunten kwam Gibraltar in 1462 in handen van 
de Christenen. In 1501 viel de stad toe aan de kroon van het zojuist onder 
Fernando van Aragon en Isabel van Castilië verenigde koninkrijk Spanje. 
Tweehonderd jaar bleef de rots vervolgens in Spaans bezit, maar tijdens de 
Spaanse Successieoorlogen (1701-1713) werd hij ingenomen door een 
Engels-Nederlandse vloot. Bij de aansluitende vredesonderhandelingen, 
bekend als de Vrede van Utrecht (1713), ging, naast het eiland Minorca, 
Gibraltar definitief over in Britse handen, en is sindsdien ook wel bekend als 
‘The Rock’. Een groot deel van de oorspronkelijke Spaanse bevolking nam de 
wijk, en stichtte op enkele kilometers afstand een nieuwe woonplaats. Ze 
noemden deze San Roque, de Heilige Rots. De Spaanse kroon verleende 
deze plaats vervolgens het predicaat ‘De trouwe en nobele stad waar 
Gibraltar voortleeft’. Er bleven maar weinig inwoners in Gibraltar achter: 
volgens de officiële census waren het er rond het jaar 1750 nauwelijks 2000. 
In 1830 werd Gibraltar een Britse kroonkolonie, met een Britse gouverneur, 
en een zekere mate van zelfbestuur, een status die tot op heden voortduurt. 
Het inwonertal was in tachtig jaar opgelopen tot ruim 15.000. De ongeveer 
30.000 inwoners anno nu zijn in belangrijke mate van Engelse origine, maar 
er zijn ook afstammelingen van vele andere nationaliteiten te vinden, hetgeen 
duidt op het handelskarakter dat de stad vanaf de Engelse overname heeft 
gekregen. 
 
 
De Britse hegemonie over Gibraltar is van meet af aan, en tot op de dag van 
vandaag bestreden door de successievelijke Spaanse vorsten en regeringen, 
eerst militair, daarna diplomatiek. Toen herhaalde pogingen tot herovering 
van Gibraltar door Spaanse legers waren mislukt, werd in 1730 een cordon 
van fortificaties gebouwd, voluit La Línea de Contravalación de la Plaza de 
Gibraltar (‘De verdedigingslinie tegen de plaats Gibraltar’), en in het kort La 
Linea ‘de Linie’ – op zijn beurt uitgegroeid tot een middelgrote stad direct ten 
noorden van de grens. Dat cordon is steeds een obstakel geweest in het 
verkeer tussen Spanje en Gibraltar. Het kaartje van afbeelding 1 geeft een 
indruk van de ligging van de genoemde plaatsen. 
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Afb. 1. Zuid-Spanje, omgeving Gibraltar 
 
 
2. Post uit Gibraltar: de prefilatelistische periode 

2.1 Post over zee 

Een aantal aspecten van de geschiedenis van Gibraltar vinden we, zoals 
gebruikelijk, terug in de postale historie van het gebied. We zullen hier 
uitsluitend kijken naar uitgaande post; de inkomende post verdient een eigen 
bijdrage. In 1716, dus kort na de val van de stad en de instelling van het 
cordon, werd in San Roque een Etapa ofwel een pleisterplaats ingericht op 
de postweg door Zuid-Spanje. Wellicht een tikje onrealistisch, werd tevens 
bepaald dat San Roque vanaf dat moment het officiële postkantoor van 
Gibraltar zou zijn. Voor post van Gibraltar naar Engeland en een aantal 
andere bestemmingen was dit geen probleem: die werd toch over zee 
vervoerd. Dat geschiedde veelal door een brief of pakket rechtstreeks ter 
hand te stellen aan de kapitein van een passerend schip. Voor dergelijke 
Ship Letters golden overigens vaste tarieven, opgesteld in Londen, die hetzij 
vooraf hetzij achteraf werden afgedragen, afhankelijk van de bestemming.  
 
 
Afbeelding 2 toont een dergelijke brief. Hij werd op 3 januari 1799 
geschreven, en kort daarna met een passerend schip vervoerd naar 
Portsmouth. Rechts staat in zwart het (gebogen) scheepsstempel 
‘PORTSMOUTH’ en daaronder ‘SHIP LTR’. De brief kwam op 21 januari in 
Londen aan (stempel linksboven), en op 27 januari, getuige het rode 
Bishopsstempel, in Edinburgh. De uiteindelijke bestemming was het Schotse 
Nairn. 
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                            Afb. 2. Brief uit 1799 naar Nairn, Schotland 
 
Vanaf 1807 ging veel overzeese post via het Gibraltar Packet Office, 
aanvankelijk alleen pakketten, maar later ook wel brieven. Dit bureau 
onderhield een min of meer regelmatige dienst met het moederland en enkele 
andere bestemmingen, zoals Malta en Cyprus. Dergelijke stukken werden 
vanaf die tijd gemarkeerd door een boogstempel met de tekst GIBRALTAR, 
aanvankelijk in rode inkt. Dit stempel vindt men op de brief in afbeelding 3. 
Deze werd op 16 januari 1815 uit Gibraltar verzonden, en kwam blijkens het 
ronde CDS stempel in Engeland aan op 6 maart 1815. De handgeschreven 
aantekening geeft aan dat er 2 shilling 10 pence porto is geheven. Dit is dan 
deels voor zeeporto, en deels voor de in Engeland af te leggen afstand over 
land, vanaf Falmouth in Cornwall, waar de schepen landden tot aan de 
eindbestemming, in dit geval Londen. Bovenaan de brief staat de datum van 
16 december 1814 vermeld, maar er is een later fragment aan de brief 
toegevoegd, gedateerd 16 januari 1815, met daarin de opmerking dat ‘… our 
gates have been open since the 2nd …’. Dit heeft mogelijk te maken met het 
feit dat de troepen van Napoleon, die het Iberisch schiereiland sinds 1808 
daadwerkelijk bezet hielden, zich rond die tijd teruggetrokken hadden, zodat 
de brief toen pas veilig kon worden verstuurd. 
 

 
                  Afb. 3. Brief uit 1815 naar Londen, Engeland 
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Dit boogstempel bleef langere tijd in zwang voor zeepost, en wel tot in 1849. 
Vanaf 1831 werd zwarte inkt gebruikt. Daarvan vindt men een voorbeeld in 
afbeelding 4. Hij werd op 15 april 1842 geconcipieerd, en werd, blijkens een 
aantekening van de ontvanger, op 24 april op Malta bezorgd. Voor het korte 
zeetraject werd 6 pence berekend. 
 

 
                       Afb. 4. Brief uit 1842 naar Malta 
 
Een dergelijk stempel, maar dan ongeveer 1 cm breder, komt ook voor met 
de toevoeging PAID (‘betaald’), aangevende dat het porto reeds door de 
afzender was voldaan, en dus niet meer bij de ontvanger behoefde te worden 
geïncasseerd. Een voorbeeld daarvan vindt men in afbeelding 5. Deze brief 
werd op 30 oktober 1846 verstuurd naar Edinburgh, in Schotland, waar hij op 
15 december aankwam. Het woord ‘PAID’ onder de boog is helaas niet erg 
duidelijk, en verdwijnt goeddeels onder het rode cirkelvormige ‘PAID’ 
stempel, dat er bij aankomst voor de goede orde nog eens overheen is gezet.  
 

 
                             Afb. 5. Brief uit 1846 naar Edinburgh, Schotland 
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Maar betaling bij aflevering was toch wel de gebruikelijke gang van zaken, 
voordat in 1840 de postzegel werd geïntroduceerd. 
 
Afbeelding 6 toont een brief die werd verzonden op 26 april 1842 naar 
Genua, in Noord-Italië. Er staan twee stempels op, beide rood en in het 
Italiaans. De ene luidt VIA DI MARE  (‘over zee’), gevolgd door enige 
fragmenten van letters die ik niet kan thuisbrengen. De andere luidt 18 
MAGGIO (’18 mei’), vermoedelijk de dag van aankomst. Het tarief – 6 
(pence) - is met de hand genoteerd, dwars over de adressering heen, als 
gebruikelijk. Dat de brief uit Gibraltar komt, en gedateerd is op 26 oktober 
1842, is af te leiden uit de aanhef boven de brief, die overigens ook in het 
Italiaans gesteld is. 

 
 
                                       Afb. 6. Brief uit 1842 naar Genua, Italië 
 
 
2.2 Post over land 

Echter, niet alle post ging over zee. In 1749 werd een postverdrag gesloten 
tussen Spanje en Frankrijk. Tegelijkertijd werd de grens met Gibraltar 
opengesteld, onder meer voor uitgaande en inkomende post. Aansluitend 
werd in Gibraltar een bureau opgericht, dat tot taak kreeg het afhandelen van 
de post naar deze twee landen, en naar Groot Brittannië, en wel over land. 
Deze Overland Mail was een onderafdeling van het bureau van de Civil 
Secretary te Gibraltar. Een eerste afstempeling van dergelijke post vond 
overigens niet plaats in Gibraltar zelf. Hij werd zonder enige officiële locale 
kenmerken afgeleverd in Sevilla, de plaats waar de post van heel Andalusië 
werd verzameld voor verder transport, naar de rest van Spanje, en overige 
bestemmingen. Het vroegste aldaar gebruikte stempel luidde Andalucia Alta 
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(‘Hoog Andalusië’). Brieven met dit stempel uit Gibraltar bestaan, maar zijn 
schaars. De vroegste dateert van 1759; de laatste van 1778. 
 
Tussen 1779 en 1783 ging de grens tussen Gibraltar en Spanje weer dicht. In 
Noord-Amerika woedde de onafhankelijkheidsoorlog tussen Engeland en de 
kolonisten, en Spanje koos, samen met Frankrijk, de kant van de 
opstandelingen. Vier jaar lang belegerden de Spanjaarden vervolgens The 
Rock, maar tevergeefs. Na de Vrede van Parijs (1783), die een einde maakte 
aan de oorlog, en de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten inluidde, 
ging de grens weer open. Post uit Gibraltar werd nu vervoerd naar het dichtbij 
gelegen San Roque, dat immers, zoals eerder vermeld, de officiële Spaanse 
plaatsvervanger was van Gibraltar. Het stempel luidde vanaf dat moment 
Andalucia Vaxa (‘Laag Andalusië’), in zwart. Afbeelding 7 toont zo’n brief, uit 
1790. Het totale tarief, te betalen door de ontvanger, is met de hand 
aangebracht: 2 shilling 1 penny, d.w.z. 1 shilling zes pence voor het 
buitenlandse deel van het traject, plus 7 pence voor het binnenlandse deel.  
 

 
Afb. 7. Brief uit 1790 naar Edinburgh, Schotland 
 
Een tweede brief met deze 
afstempeling is te vinden in 
afbeelding 8. Ditmaal is hij in 
rood, de kleur die werd gebruikt 
vanaf 1791. Het tarief is in dit 
geval 2 shilling 7 pence, ofwel 6 
pence meer dan de brief 
hiervoor, dit vanwege de extra 
afstand af te leggen in 
Schotland. 
 

 
                                              Afb. 8. Brief uit 1791 naar Argyleshire, Schotland 
In 1802 wordt de naam van de stad San Roque aan het stempel toegevoegd, 
zoals te zien is aan de brief in afbeelding 9. Hij werd gestuurd aan de firma 

 12 



Gordon & Co. in het nabijgelegen Jerez de la Frontera, de bakermat van de 
sherry. De brief gaat inderdaad over de levering van ‘… 2 casks of very 
superior old Sherry’. De spelling van Vaxa is inmiddels gewijzigd in Baxa. 
Getuige het feit dat het tarief van 6 pence in middels een stempel is 
aangebracht werd dat in dit geval bij vooruitbetaling voldaan. 

 
 
 
Afb. 9. Brief uit 1821 naar 
Jerez, Spanje 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de val van Napoleon was bij het congres van Wenen (1815) een nieuwe 
orde in Europa ingesteld. Gibraltar had als uitvalbasis een eminente rol 
gespeeld in de strijd tussen de Engelse en de Frans-Spaanse vloot, en het 
was duidelijk dat de triomferende Engelsen hun strategisch gelegen 
steunpunt niet zouden opgeven. Ook de Spaanse postale autoriteiten lijken 
de nieuwe status quo langzamerhand te accepteren, althans tot op zekere 
hoogte. Als teken daarvan wordt in 1824, voor post uit Gibraltar, de plaats 
van oorsprong zelf aan het San Roque-stempel toegevoegd, zij het in 
afgekorte vorm. De brief in afbeelding 10, verzonden op 12 januari 1825, is 
daarvan een betrekkelijk vroege getuige. Het (rode stempel) onder de naam 
van de geaddresseerde vermeldt achtereenvolgens DE GIBR  (‘uit Gibraltar’), 
S.ROQUE, en ANDA BAXA. Er is 1 shilling bij vooruitbetaling voldaan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Afb. 10. Brief uit 1825 naar Cádiz, Spanje 
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Dit drieregelig stempel bleef lange tijd in zwang. Afbeelding 11 toont een brief 
die, afgaande op de inhoud, na 20 augustus 1830 verzonden moet zijn naar 
Londen, en daar blijkens twee Engelse afstempelingen op 25 oktober is 
aangekomen. De afzender heeft er met de hand opgezet dat hij via Madrid en 
Parijs diende te gaan, vermoedelijk omdat dit sneller was dan over zee. We 
zien weer het (rode) drieregelige stempel, rechts naast het adres. Verder is er 
een Frans stempel dat aangeeft dat de brief uit Spanje komt en bij Saint Jean 
de Luz, aan de Golf van Biskaje, de grens is gepasseerd. Afgaande op de 
handgeschreven aanduiding is er 2 shilling 2 pence porto gerekend, die door 
de ontvanger is voldaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 11. Brief uit 1830 naar Londen, 
Engeland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maar het scheepsverkeer nam toe, vooral na de introductie van de 
stoomaandrijving. De tarieven voor zeepost naar Engeland werden navenant 
lager, zodat de post over land schaarser werd. Er schijnen geen brieven 
bekend te zijn die na 1840 via die laatste weg naar het moederland zijn 
gezonden. Naar andere bestemmingen overigens wel, zoals afbeeldingen 12 
en 13 laten zien. De eerste is een brief gestuurd op 4 juni 1850 naar Marseille 
(aangeduid in het Italiaans; de brief is eveneens in het Italiaans geschreven). 
Hij passeerde een week later de Franse grens, en kwam nog eens twee 
dagen later op zijn bestemming aan. Zoals te zien is het rode San Roque 
stempel is al 25 jaar min of meer ongewijzigd gebleven, zij het dat er nu een 
rond datumstempel aan is toegevoegd (zie links boven, eveneens rood). 
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Afb. 12. Brief uit 1850 naar Marseille, 
Frankrijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit hetzelfde jaar dateert de brief van afbeelding 13, die naar het 100 km 
westelijker gelegen Cádiz werd verstuurd. Hij passeerde San Roque op 3 
september 1850. De afzender heeft met de hand gestipuleerd dat de brief por 
Estafeta (‘per koerier’) moest worden verzonden, d.w.z. bij de grens aan de 
Spaanse koerier moest worden overhandigd, die hem dan naar San Roque 
bracht voor verder transport. Het vooruitbetaalde, binnenlandse tarief van 1 
R(eal) is met een rood stempel aangegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 13. Brief uit 1850 naar Cádiz, 
Spanje 
 
 
 
 
 
 

                              Wordt vervolgd 
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SALAZAR 
 DICTATOR OF REDDER DES VADERLANDS? 
 
 
In 1972 krijg ik werk in Portugal, op wat toen de grootste scheepsreparatie 
werf van Europa was.   
              Zie afbeelding CE 1007/1008  ► 
Ik kreeg  van Nederlandse  vrienden daar 
opmerkingen over in de geest van: “Hoe 
kun je nu in dat fascistische land gaan 
wonen?” Ik antwoordde dan meestal: “ In 
Nederland mag je alles zeggen maar niets doen. In Portugal mag je niet alles 
zeggen,  maar wel alles doen?”  Ons huis te  Cova da Piedade lag aan de rua 
Dr Oliveira Salazar.  We maakten de Anjer revolutie van heel dichtbij mee. 
Mogelijk wist ik het eerder dan de meeste Portugezen. Mijn zwager, die met 
zijn marineschip in de haven van Lissabon lag, logeerde een paar dagen bij 
ons. Midden in de nacht kregen we bericht van de Nederlandse ambassade 
dat hij direct terug aan boord moest komen. Er was een militaire opstand 
uitgebroken.  De eerste dagen was er op de werf een totale chaos. Dit valt  
echter buiten dit artikel. De naam van onze straat werd binnen 24 uur 
vervangen door “Rua da Liberdade”  Inmiddels heet het pleintje,  waaraan wij 
woonden  “Praça dos Bombeiros voluntarios”  Ook de brug over de Taag 

kreeg  binnen enkele dagen na de 25ste april een 
andere naam. Het was “Ponte Salazar”. Het werd Ponte 
25 de Abril. 
Op straat en op de werf waren het rumoerige tijden. De 
kreet die je overal hoorde  was: “Abaixo o fascismo” ( 
Weg met het fascisme).  Maar was er onder Salazar en 

zijn opvolger Caetano wel sprake van echt een fascistisch regiem? 
Om de persoon van Salazar beter te bekijken is het toch nodig om even terug 
te kijken in de roerige jaren van het interbellum. In diverse Europese landen 
kreeg het bestuur een min of meer fascistisch karakter.  De Nazi partij in 
Duitsland, als meest extreme vorm van fascisme  leidde dat land rechtstreeks 
de tweede wereld oorlog in. Maar laten we ons als Iberia Filatelisten maar 
beperken tot dit schiereiland.  Zijn Franco en Salazar te vergelijken?  Linkse 
mensen  betittelen hen beiden als fascisten.  Er zijn echter grote verschillen 
tussen beide figuren. Kwam de houwdegen Franco via een militaire coup en 
een bloedige burgeroorlog aan de macht.  De kamergeleerde Salazar was 
professor te Coimbra.  De militairen die in 1926 de macht hadden gegrepen 
moesten hem in feite smeken om in Lissabon orde op zaken te komen 
stellen.  Dat gebeurde echter wel op Salazars voorwaarden.  Eigenlijk moest 
hij van veel partijen niets hebben. Zeker niet van socialisten en communisten.  
Ook werd al snel  de fascistische Nationaal-Syndicalistische Partij verboden. 
Speciaal de communisten werden door hem vervolgd, gearresteerd en in de 
speciale PIDE gevangenissen soms zwaar gemarteld.   
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Bekijken we het filatelistisch,  dan zien we dat Franco 
nadat hij staatshoofd werd zo’n 10 keer werd afgebeeld 
op officiële emissies van de Spaanse PTT.  Natuurlijk 
vallen hieronder wel enkele langlopende series.  Salazar 
is maar één keer op een postzegel afgebeeld en dat was 
in 1971, een jaar na  zijn overlijden.                               ► 
Salazar werd ook nooit president. Hij was premier en werd 
als zodanig vaak betiteld als President. Van 1936 tot 1944 
was hij ook minister van Oorlog en daarnaast, van 1936 
tot 1947, minister van Buitenlandse Zaken.  Als minister 
president was hij voorzitter van de ministerraad.   Persoonlijk denk ik dat zijn 
grootste prestatie niet alleen bestaat uit op orde brengen van de Portugese 
economie, maar vooral dat hij kans zag om Portugal buiten de 2de wereld 
oorlog te houden.  Mogelijk even belangrijk was zijn actie om Franco te 
overtuigen niet de zijde van de AS mogendheden te kiezen.   
 

 
                       Antonio Oliveira Salazar 
 
In Portugal gaat het verhaal dat Franco onder zware druk van Hitler op het 
punt stond om de oorlog aan de geallieerden te verklaren.  Salazar die niets 
van Hitler moest hebben,  maar ook een grondige hekel aan reizen had, 
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overwon zijn afkeer van reizen.  Hij nam op stel en sprong de trein naar 
Madrid en wist Franco te overtuigen dit niet te doen. Ondertussen ging 
Salazar wel door met het onderdrukken van politieke ideologieën zoals 
liberalisme, socialisme, fascisme en het uit Spanje overgewaaide 
anarchistisch syndicalisme. De arbeiders en de werkgevers moesten van 
hem  in harmonie hun problemen oplossen in corporatistische 
vakorganisaties. In Portugal stonden de merendeels katholieke arbeiders 
ideologisch positief tegenover het corporatisme. Tijdens de oorlog bood 
Salazars Portugal gastvrijheid aan vervolgde joden en politieke vluchtelingen 
uit de gebieden onder de asmogendheden. Ook de Portugese ambassadeur 
in Nederland strooide kwistig met Portugese paspoorten en wist daardoor 
menige joodse familie te redden.  
Salazar heeft in mijn mening veel voor Portugal betekend. Mogelijk kleefde 
ook hij te veel aan het pluche en was het beter geweest als hij na 1945 via 
min of meer vrije verkiezingen zijn opvolger had laten kiezen. Zijn starre 
beleid inzake de koloniale oorlogen maakte dat  Portugal niet alleen steeds 
meer internationaal geïsoleerd kwam te staan, maar dat er ook een 
“braindrain” plaats vond doordat honderdduizenden, juist de wat hoger 
opgeleiden,  het land ontvluchtten omdat zijn geen zin hadden jaren in de 
jungle te moeten vechten.  
Na de Anjerrevolutie was de naam Salazar ongeveer een synoniem voor de 
“Duivel”.Wie schets dan ook mijn verbazing toen wij op 20 oktober 2013 in 
een vrij nieuwe wijk van Monte Real  een gloednieuw staatnaambord 
ontdekten. Kennelijk pas geplaatst, de muur was slordig geschilderd . Op 
enkele plekken bedekte de verse muurverf de “azulejos”. 
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Twee dagen later liepen wij door Santarem.  We liepen een imposant gebouw 
binnen. Het bleek de “Santa Casa da Misericórdia” van Santarem te zijn. In 
de binnengalerij zagen wij een plaquette die ook als foto bijgevoegd is. Ook 
deze plaquette leek vrij nieuw. Wij begonnen ons af te vragen of er een 
rehabilitatie van Salazar op gang begint te komen. Bij het schrijven van dit 
artikel werd door mij druk gegoogled.  Het bleek al snel dat je niet blind kunt 
varen op wikipedia. Vaak bleek je tegenstrijdig info tegen te komen in de 
versie in de verschillende talen.  Op mijn uitgebreide geschiedenis van 
Portugal van de hand van Prof A.H. Oliveira Marques vertrouwde ik ook niet 
omdat deze werken werden geschreven in de jaren 70 kort na de 
Anjerrevolutie. 
 

 
 
Al googelend kwam ik terecht op een uitzending van de RTP van 15 oktober 
2006. Het betrof een project om door een team van 10 vooraanstaande 
intellectuelen een keuze te laten maken wie nu wel de belangrijkste 
Portugees was geweest in de loop van de geschiedenis. Er kon een keuze 
gemaakt worden uit 100 personages variërend van middeleeuwse koningen, 
geleerden,  nobelprijs-winnaar Saramago, zeevaarders en diverse politici. Op 
25 maart kwam de finale uitzending. Van de 10 uitgekozen belangrijke 
Portugezen stond onbetwist op nummer 1 Antonio de Oliveira Salazar. 
 
Het kan verkeren zei Brederoo al in de 16de eeuw. 
 

       Peter de Leeuw 
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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 (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.  
 

 
 
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. Als u alleen 
een mondelinge mening wilt kunt u uw dubieuze zegels ook gewoon meene-
men naar de bijeenkomst, soms kunnen we u direct uitsluitsel geven ! 
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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 Henk Veen 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 !  
 
 
 
U gaat toch ook inleveren voor en bieden op kavels van de  veiling ! 
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BOEKENPLANK 
 
 
Zojuist verschenen: Catalogus van de Portugese perfins! 
De CFP (Clube Filatélico de Portugal) heeft voor geïnteresseerde leden 
tegen een kleine vergoeding een exemplaar beschikbaar. 
Opgeven bij Henk Veen. 
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