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     VAN HET SECRETARIAAT 

 
Op zaterdag 19 november 2016 zal een speciale 
bijeenkomst (Spaanse dag) plaatsvinden in het 
Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht.  
Tel. Zaal :  030 - 2800.128 
 
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.  
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.  
Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar - tegen betaling - aanwezig.  
 
Bij deze IBERIA treft u drie consumptiebonnen aan die u tijdens deze 
bijeenkomst kunt gebruiken! 
 
Ook tijdens deze speciale bijeenkomst vindt een 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. Lezingen, oa van  
6. Sluiting, aansluitend gezellig bijeenzijn om informatie uit te wisselen,  
       ruilen, etc, met een Spaans drankje en een hapje. 
 
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 18 februari 2017 te Utrecht;  
Zaterdag mei 2017 speciale KSP “Hans Hoekman”dag  
   en viering 30-jarig bestaan KSP (informatie volgt); 
Zaterdag 16 september 2017 te Utrecht; 
Zaterdag 25 november 2017 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 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 

 
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 
 
 

2017 

 
 
22  en 23 april 2017 
De gezamenlijke postzegelverenigingen in Noord-Holland 
van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen (KNBF), organiseren in 2017 een grote 
Filamanifestatie in Sportcomplex Prins Bernhardlaan 2, 
1111 ET Diemen. De tentoonstelling wordt gehouden in 
klasse 2 en 3. Voor info: www.filamanifestatie.nl 

mailto:redactie@ksp-iberia.nl
http://www.fesofi.es/cutenews/tabla.php
http://www.ctt.pt/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.filamanifestatie.nl/
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11 - 13 mei 2017 
De datum van de BRIEFMARKENMESSE-ESSEN is 
gewijzigd en nu op 11 - 13 mei. In Essen (Duitsland, 
over de grens bij Arnhem) wordt voor de 27e keer de 
Internationale postzegeltentoonstelling : 
BRIEFMARKEN-MESSE - Essen gehouden in het 
Messehaus Sud, Halle 1A. Gratis entree. Er zijn ca. 130 
handelaren en vele promotiestands aanwezig. Zeer 
aanbevolen ondanks het feit dat u goed zult moeten 
zoeken naar Spaanse of Portugese zegels. Meer info 
op: www.briefmarkenmesse-essen.de.    
 
 
19 - 21 mei 2017 

De Postzegelvereniging De Achterhoek bestaat 
50 jaar en organiseert op deze data een 
tentoonstelling in klasse 1 en 2. Locatie is 
sporthal Hamalandhal in Lichtenvoorde. Info: 

www.pzvdeachterhoek.nl 
 
 
25 t/m 27 augustus 2017  

Op deze data wordt in Den Bosch in de 
Maaspoort de MULTILATERALE HERTOG-
POST 2017 gehouden. Dit wordt 
georganiseerd 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 
 
 
 
 

OPROEP VRAAGBAAK 
 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de redactie en leden van KSP 
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.   Uw ervaring en kennis is echt nodig !! 
 

http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
http://www.pzvdeachterhoek.nl/
http://www.multilaterale2017.nl/
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Willem Roemer vond in een partijtje bijgaande zegels van Spanje die niet zijn 
thuis te brengen in catalogi, ook niet van de burgeroorlog. De tekst op de 
zegels is in het Catalaans, dus vermoeden wij dat het in die regio moet 
worden gezocht. Wie weet wat dit voor zegels zijn?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BRIEVEN UIT GIBRALTAR (deel 3, slot) 
 
 
 
Dik Bakker 
 
3.3 Het einde van de Spaanse frankering 

Is het vanaf 1857 steeds meer gebruikelijk om voor post over zee Engelse 
zegels te gebruiken, voor post over land, dus via Spanje, blijft echter nog 
geruime tijd het oude regime gelden. Zoals we eerder hebben gezien moeten 
brieven naar Spanje zelf vanaf medio 1854 van Spaanse postzegels zijn 
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voorzien. Maar voor verdere bestemmingen wordt toch nog regelmatig 
gebruik gemaakt van betaling achteraf. Dit blijkt uit de brief van afbeelding 20.  
Deze werd op 29 augustus 1863 verzonden door zekere Ferdinand Schott 
naar een firma in Arnhem (hier op zijn Duits gespeld; de brief zelf is ook in het 
Duits gesteld). Aangegeven is in handschrift dat hij diende te worden 
verstuurd via Madrid en Parijs, over land dus. Dan zien we een zwart 
rondstempel van San Roque (30 augustus; en dus niet meer het drieregelige 
stempel). Verder is er een rode afstempeling van de Spaanse grensplaats 
Irún (4 september), een rode van zijn Franse tegenhanger Saint Jean de Luz 
(5 september), en tenslotte een zwart stempel van Arnhem (6 september 
1863). Dat laatste is opmerkelijk: de brief zou dan in 1 dag van Zuid-Frankrijk 
naar Arnhem zijn getransporteerd, meer dan een halve eeuw voor de 
introductie van de luchtpost. Mogelijk heeft men in Arnhem vergeten het 
stempel bij te stellen. Een aardig detail zijn twee inkepingen, zichtbaar vlak 
boven ‘…heim’ en rechts onder de onderste vouw. Deze zijn aangebracht om 
de brief te ontsmetten door middel van gas, in verband met nog regelmatig 
voorkomende cholera-epidemieën. 

 
 
Afb. 20. Brief uit 1863 naar 
Arnhem, Nederland 
 
 
Dit zal de postale situatie 
blijven tot eind 1875. In dat jaar 
wordt in Madrid een verdrag 
gesloten waarbij een einde 
komt aan de Spaanse 
frankering op brieven uit 
Gibraltar. Voortaan mogen ook 
voor de route over land 
Engelse zegels worden 
gebruikt. Op 3 december van 
datzelfde jaar verschijnt een 
bericht in de Gibraltar Chronicle 
van de hand van Ms. Margaret 
Creswell, die haar vader 
inmiddels is opgevolgd als 
Postmaster. Daarin kondigt zij 
aan dat Gibraltar zich, evenals 
Spanje, per 1 januari 1876 zal 
aansluiten bij de General 
Postal Union, de voorloper van 
de Universal Postal Union 
(U.P.U.). Als gevolg hiervan zal 
het briefverkeer tussen 
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Gibraltar en Spanje worden genormaliseerd. Beide partijen sluiten zelfs een 
bilateraal verdrag, waarbij verlaagde tarieven voor post tussen beide worden 
vastgesteld. Het op dat moment geldende tarief voor een brief naar Spanje 
was inmiddels gezakt tot 1 ½ penny. Onder het nieuwe verdrag kon post naar 
Spanje zelfs worden gefrankeerd met een zegel van 1 penny (voor de rest 
van Europa gold 2 ½ penny). De brief in afbeelding 21 getuigt van de nieuwe 
situatie. Hij werd volgens het duplex stempel op 6 juli 1877 verzonden, en 
kwam volgens een stempel op de achterzijde twee dagen later aan in Madrid. 
Hij is gefrankeerd met de eerder genoemde Penny Red. 
 

 
Afb.21. Brief uit 1877 naar Madrid, Spanje 
 
 
4. Eindelijk gerechtigheid 

In 1886, tien jaar na de normalisering van de postale situatie, krijgt Gibraltar 
toestemming uit Londen om eigen postzegels uit te geven. Opdracht wordt 
gegeven aan de General Post Office te Londen om ze te ontwerpen en te 
drukken. Maar omdat de zegels niet op tijd beschikbaar zijn, wordt eerst korte 
tijd gebruik gemaakt van een hulpuitgifte. Hiertoe dient een serie van zeven 
zegels van de Bermuda-eilanden met het portret van koningin Victoria, die 
worden voorzien van de opdruk ‘Gibraltar’. Tegelijk daarmee verschijnt de 
allereerste briefkaart, en ook die is leenwerk: in dit geval een overdruk op een 
kaart van een andere eilandkolonie: St. Vincent. Afbeelding 22 toont een 
tamelijk vroeg gebruik hiervan. Deze kaart werd op 29 april 1886 verzonden 
naar Frankfurt am Main. De afzender is de eerder genoemde Ms. Margaret 
Creswell, in haar hoedanigheid van Postmaster. De kaart presenteert de 
rekening voor een aantal tezelfdertijd aangetekend verstuurde briefkaarten 
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van ½ penny (118 stuks) en 1 penny (50 stuks; die van de afbeelding, 
moeten we aannemen). Betrof het hier een postzegelhandelaar, en dat zou 
men afgaande op de genoemde aantallen wel verwachten, dan zullen zich 
vermoedelijk nog wel enige van deze ongebruikte kaarten in Duitse 
verzamelingen bevinden. 
 

 

Afb.22. Briefkaart uit 1886 naar Frankfurt am Main, Duitsland 
 
Later in datzelfde jaar verschijnen zeven identieke zegels, maar nu met 
‘Gibraltar’ in de afbeelding zelf, in plaats van ‘Bermuda’. Daarna volgen de 
gebruikelijke series met de portretten van de opeenvolgende Britse vorsten, 
analoog aan die van zo vele andere Britse kolonies en dominions. Dergelijke 
zegels en poststukken behoren duidelijk tot het verzamelgebied Groot 
Brittannië en overzeese gebiedsdelen.  
Een aantal van de hierboven getoonde stukken kunnen echter eveneens 
gerekend worden tot het domein van de Spaanse filatelie. Postzegels 
verzamelen is immers een onbegrensde bezigheid. 
 
 

 
 
Noot: Dit artikel is een bewerking en uitbreiding van een artikel dat eerder 
verscheen in Britannia News, het kwartaalblad van de Studiegroep Britannia. 
De afgebeelde poststukken zijn afkomstig uit de collectie van de auteur, met 
uitzondering van die uit de afbeelding 15. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamps_and_postal_history_of_Gibraltar 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Gibraltar_Post_Office 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Roque,_Cádiz 
 

https://gibraltarstudycircle.wordpress.com/ 
 

http://www.agoradefilatelia.com/viewtopic.php?f=2&t=16545 
 

http://www.agoradefilatelia.org/viewtopic.php?f=2&t=4907&start=0 
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http://www.sanroque.es/content/exposici-n-con-los-sellos-de-gibraltar-en-el-
espacio-joven-de-la-alameda?language=es 
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http://agoradefilatelia.org/viewtopic.php?f=2&t=3197
https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamps_and_postal_history_of_Gibraltar
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Gibraltar_Post_Office
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Roque,_Cádiz
https://gibraltarstudycircle.wordpress.com/
http://www.agoradefilatelia.com/viewtopic.php?f=2&t=16545
http://www.agoradefilatelia.org/viewtopic.php?f=2&t=4907&start=0
http://www.gibraltargenealogy.com/
http://www.sanroque.es/content/exposici-n-con-los-sellos-de-gibraltar-en-el-espacio-joven-de-la-alameda?language=es
http://www.sanroque.es/content/exposici-n-con-los-sellos-de-gibraltar-en-el-espacio-joven-de-la-alameda?language=es
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Drukfouten en druktoevalligheden (deel 2) 
 

 
Een andere interessante plaatfout doet zich voor in de 1e klederdrachten 
serie.  CE 610 toont een visverkoopster uit Lissabon. De zegel heeft als 
waarde 15. Men gebruikt hier als muntaanduiding de “cifrão”, dat lijkt op het 
dollarteken doch het heeft 2 verticale strepen.  
 
Bijgaand een afbeelding van een zegel waar deze verticale 
streepjes onderbroken zijn. Een beschadigt cliché of een 

echte drukfout? Nergens staat deze 
afwijking vermeld. De zegel is 
ook niet afkomstig uit het 
eveneens uitgegeven blok 
van deze serie. 
 
De Portugese posterijen zijn 
nogal wispelturig met het 

gebruik van de cifrão als muntteken.  
 
Na de overgang in 1910 van de reis naar de escudo verscheen dit muntteken 
op de nieuw uitgegeven postzegels. Echter op de herdenkingszegels van de 
verovering van Lissabon (CE 685) werd een sterk gestileerd teken gebruikt 
met slechts 1 vertikaal streepje, daarna werd wisselend zowel de cifrão ( ) 
als het dollarteken ( $ ) gebruikt. Kennelijk om aan alle verwarring een eind te 
maken is men op een gegeven moment overgegaan op de muntaanduiding 
“ESC”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Jan van Gerwen en Henk Veen 
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 Een eerbetoon aan de 43-ste divisie 
 
 
Dit artikel is een – aangepaste en hier en daar enigszins uitgebreide vertaling 
van een artikel verschenen in het boek : Manual De Las Emisiones De Los 
Sellos De Espana Anos 1931 a 1939 door Álvaro Martínez – Pinna door Dik 
Bakker met de oorspronkelijke titel ʼHomenaje a la 43 Divisiónʼ . 
 
De achtergrond 
Eind maart 1938 begonnen de nationalistische troepen een offensief in de 
hoger gelegen delen van Aragón, waarbij ze op de 28-ste van die maand de 
stad Barbastro bezetten. Op 1 april namen ze Benabarre in, op 7 april Tremp 

en op 11 april Sort,  
waarvan  hiernaast 
enige vignetten uit 
Sort. Hiermee rukte 
het front zoʼn honderd 
kilometer op naar het 
oosten. Maar achter 
de nationalistische 
linies bevond zich nog 
de 43-stedivisie van de 
republikeinen, die 
ingesloten was geraakt 
in de vallei van Bielsa. 

Die hield een gebied bezet ter lengte van ongeveer 40 kilometer langs de 
Pyreneeën, en een breedte van zoʼn 15 kilometer. De hoofdmacht van het 
republikeinse leger bevond zich op zoʼn 80 a90 kilometer van Bielsa, en was 
op geen enkele wijze in staat contact met de 43-ste divisie te maken. Die 
bestond uit naar schatting vijf duizend man, die een natuurlijke rugdekking 
hadden van de Pyreneeën, en die via de pas van Bielsa ook uit konden 
wijken naar Frankrijk. De nationalistische troepen hadden al lang geen 
vuurcontact meer gehad met deze eenheid, omdat ze te zeer in beslag 
werden genomen door de strijd in Catalonië.  Maar als gebruikelijk in tijden 
van oorlog, werd het standhouden van de 43-ste divisie bij Bielsa onderdeel 
van de propaganda, en gepresenteerd als een van de grote prestaties van 
het republikeins leger. De manschappen van de 43-ste  werden de reuzen 
van Bielsa genoemd, en de dapperen van de 43-ste. De operatie kreeg de 
naam ʼde heldendaad van de Pyreneeënʼ. Veel lof ging naar de commandant, 
majoor Antonio Beltrán Casaña, een garagehouder uit Barbastro, die 
opgeklommen was tot aanvoerder van de divisie. Op 9 juni begon echter een 
offensief van de 3e divisie van de nationalisten onder commando van 
generaal José Iruretagoyena Solchaga, en op 16 juni stak de 43-ste 
republikeinse divisie  de Franse grens over. Dat kwam als volgt in het 
dagrapport van het ministerie van defensie : 



 11 

 
Landmacht – oost. De heldhaftige republikeinse strijdkrachten van de 43-ste 
divisie, die gedurende twee maanden weerstand hebben geboden aan de 
opstandelingen, maar opgesloten waren geraakt in het Aragonese deel van 
de Pyreneeën, hebben zich ten overstaan van een enorme overmacht van 
vijandelijke troepen met een enorm arsenaal aan wapens, nadat alle munitie 
was opgebruikt, uitgeput door dagenlange strijd, gedwongen gezien zich in 
de richting van de grens terug te trekken, die ze vervolgens in alle 
ordelijkheid hebben overschreden, zonder verlies aan kracht, materiaal en 
leeftocht. Bij de laatste gevechten hebben ze nog enkele duizenden 
opstandelingen uitgeschakeld. 
 
Eenmaal op Frans grondgebied kregen de soldaten van de 43-ste divisie de 
keuze om ofwel over de grens te gaan naar door de nationalisten bezet 
gebied, ofwel zich weer te voegen bij de republikeinen. Slechts 411 
manschappen kozen voor de eerste, 6889 voor de laatste optie. Die laatsten 
gingen per trein naar Cerbère en van daar de grens over naar het nog niet 
bezette Catalonië. Op 18 juni arriveerden ze om een uur in de nacht in 
Gerona, alwaar ze met het nodige eerbetoon werden ontvangen. 
 
Op instigatie van Arthur Barger, een bekende Amerikaanse 
postzegelhandelaar, die van eind 1937 tot midden 1938 aan het hoofd stond 
van de Spaanse Filatelistische Dienst, besloot de republikeinse regering tot 
de uitgifte van enige postzegels ter ere van het optreden van de 43-ste 
divisie. Daarbij werd dezelfde strategie gevolgd als bij eerdere uitgiften, met 
name voor wat betreft het feit dat alleen met buitenlandse valuta kon worden 
betaald. Dit leverde de nodige weerstand op, die terug te vinden is in de 
volgende ingezonden brief, die verscheen in het tijdschrift España y  America 
van de maand november 1938: 
 
Leger van de Ebro, 19-9-38 
 
Aan: Directeur van España y America 
 
Geachte heer;    Uit uw editie van deze maand, die ik hier aan het front heb 
ontvangen, maak ik op dat het niet mogelijk is de zegels gewijd aan de 43-ste 
divisie te bemachtigen, daar ze alleen met buitenlandse deviezen betaald 
kunnen worden. Die bezit ik uiteraard niet, anders zou ik ze, als goed 
antifascist aan de republikeinse regering hebben overhandigd. Ik behoor 
bovendien bij de 43-ste divisie, die deze uitgifte mogelijk heeft gemaakt. We 
hebben niet meer dan onze plicht gedaan, maar ik meen toch dat het 
onterecht is dat deze zegels nu in mijn collectie zullen ontbreken. Ik heb er 
volledig begrip voor dat ze, gezien de tekorten aan deviezen, op deze wijze 
worden verkocht, maar men had toch 10 of 20 % van elke emissie moeten 
reserveren voor de verzamelaars. Het is onjuist dat wij als burgers van de 
republiek niet het recht hebben een exemplaar te bezitten. 
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Hieronder behandelen we enige filatelistische details aangaande deze 
emissie. 
 
Wettelijke bepalingen 
Er is geen enkele officiële publicatie met betrekking tot deze serie. 
 
Filatelistische aspecten 

In het eerste bericht waarin van deze serie 
melding werd gemaakt werd aangekondigd dat 
een paar zegels van 25 respectievelijk 45 
céntimos zouden worden uitgegeven ter ere van 
de 43-ste divisie. Echter, als het tijdschrift 
España y America ze presenteert in zijn 
nieuwtjesrubriek, is er sprake van vier zegels: 25 
en 45 céntimos getand, en 25 en 45 céntimos 
ongetand. De Directie der Posterijen komt 
eveneens met een dergelijke aankondiging, met 
aparte oplagen voor de getande en ongetande 
versies.  
Dat beide typen uitdrukkelijk genoemd worden 

wijst er duidelijk op dat er sprake zou zijn van een serie van vier zegels, 
waarvan twee getand en twee ongetand, met een verschillend ontwerp voor 
elk van beide waarden. voordat de 
officiële zegels verschenen uit de 
drukkerij van Oliva drukker de 
Vilanova verschenen er schetsen uit 
het atelier van Oliva de Vilanova. 
Boven een schets in aquarel, niet 
goedgekeurd en rechts op enveloppe 
een zegel van 45 cent. in de kleur lila 
en een zegel van 25 ct. in de kleur 
groen. De zegel van 45 cent werd 
bijna goed gevonden en kreeg enkele 
veranderingen en bij uitgifte de kleur bruinrood. De zegel van 25 cent moest 
enige wijzigingen ondergaan alvorens uit te geven en kreeg de kleur helder 
groen. Hierna werden de officiële zegels gedrukt en konden worden 
uitgegeven. Hieronder de afbeeldingen van de vier zegels twee getande   
(Edifil 787/88) en de twee ongetande (Edifil787a/88a). 
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 Het gebruikte papier is niet helemaal wit, en de gom is licht gelig. Ook 
werden de ongetande zegels op 
papierkarton gedrukt. Drukkerij Oliva de Vilanova had verschillende typen 
lijntanding, en een heel eigen wijze van perforeren. Dat is te zien bij 
verschillende zegeluitgiften die men uitvoerde voor het gemeentebestuur van 
Barcelona on de daarop volgende jaren, waarbij verschillende tandingen 
voorkomen binnen een enkel vel zegels. Bij de productie van de zegels ter 
ere van de 43-ste divisie komt bij de 25 ct. zegel en bij de 45 zegel diverse 
tandingen voor op de zegels.                                                                                                       
 
 
 
 
 

Hierboven twee voorbeelden van verschillende tandingen op een zegel. 
Daarnaast komt er een horizontaal paartje voor met links, rechts, boven en 
onder tanding 11 en tussen de twee zegels tanding 16. Ook losse zegels met 
tanding 16 zijn verschenen. Verder komen er nog meer bijzonderheden in 
deze uitgifte voor, maar het voert hier te ver om alle afwijkingen te tonen. De 
officiële oplage van deze zegels is niet bekend, maar de filatelistische dienst 
van de posterijen gaf op zeker moment de oplagen van diverse series vrij, 
waaronder die van deze, die op de tabel hieronder te vinden zijn. Daarbij zijn 
ook opgenomen de niet-officiële aantallen niet verkochte zegels, die in het 
bezit bleven van de filatelistische dienst toen de laatste verkoopdatum 
verstreken was. 
 

Waarde Type Oplage Restant 

25 céntimos getand 500.000 478.030 

25 céntimos ongetand 500.000 476.813 

45 céntimos getand 500.000 468.902 

45 céntimos ongetand 500.000 484.361 

 
Deze oplagecijfers werden bevestigd in een artikel in Blanco y Negro van 1 
oktober 1938, gebaseerd op informatie afkomstig van de directeur 
zegelwaarden, alhoewel daarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
getand en ongetand.  
Voor wat betreft de restanten stelt Gálvez in zijn catalogus van 1960 dat er 
40.000 van elk van de vier waarden over de toonbank zijn gegaan, een aantal 
dat hij al eerder had gehanteerd toen hij in januari 1947 de cataloguswaarden 
van de zegels op juist deze aantallen baseerde, met de kanttekening dat ze 
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voor het merendeel in het buitenland waren verkocht, en dat er geïmporteerd 
moest worden om aan de vraag van de Spaanse verzamelaars tegemoet te 
komen. 
De serie kwam in omloop op 1 september 1938. Arthur Barger, op dat 
moment hoofd van de filatelistische dienst, maar ook nog steeds 
postzegelhandelaar, bracht een aantal ʼeerste dag enveloppenʼ in omloop 
aan zichzelf geadresseerd, zowel gedrukt als in handschrift, zoals hij dat bij 
alle uitgiften onder zijn leiding van de filatelistische dienst heeft gedaan. 
Hieronder een kopie van een eerste dag enveloppe aan zichzelf verstuurd 
Er bestaan ook maximakaarten en andere soorten enveloppen, vaak 
gefrankeerd met ongetande zegels, en afgestempeld middels het speciale 
eerste dagstempel van het tehuis voor wezen van postambtenaren in Madrid 
 

 
Naast de genoemde zijn er nauwelijks andere gelopen stukken met de zegels 
van de 43-ste divisie. Dat is logisch als men beseft dat deze zegels met 
vreemd geld moesten worden betaald. In september 1938 verschijnt het 
volgende bericht in het tijdschrift  España y América. Nota Bene- De heer 
Tarre, lid van het bestuur van de Filatelistische Dienst, laat de 
postzegelhandel weten dat … besloten is dat voor de serie van de 43-ste 
divisie met vreemde valuta moet worden betaald. Deze gang van zaken wordt 
bevestigd door Mancheno, die in zijn catalogus uit 1940 de tekst bij deze 
serie afsluit met de volgende opmerking: Deze zegels hebben een speculatief 
karakter, en werden door de Filatelistische Dienst slechts tegen buitenlandse 
valuta verkocht. 
En jaren later bevestigd Piraces dat de zgn. serie van de 43-ste divisie niet 
eens kon worden gekocht door de soldaten die er deel van uitmaakten, 
omdat die geen vreemde valuta op zak hadden.  
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In een boek over Spaanse vervalsingen worden vervalst exemplaren van 
deze serie gesignaleerd. Er wordt echter geen duidelijke indicatie gegeven 
van hoe ze te herkennen, noch in woord noch in beeld. Volgens de auteur 
zijn valse zegels met name op de volgende punten te onderscheiden van de 
echte. Bij de 25 céntimos is het beeld minder scherp en zijn de contouren van 
de letters vaag. Bij de 45 céntimos meet de afbeelding 30,5 bij 24 millimeter. 
 

  Dik Bakker en Nico Beek 
 
 
 
 

   Don Carlos 1892-1893 (CE 68 - 79) 
 
 

Deze uitgave, bekend als de Diogo 
Neto emissie, vernoemd naar de 
graveur, werd door niemand 
geapprecieerd; de pers, de filatelist, de 
Posterijen, het volk en de Minister 
waren het volkomen met elkaar eens. 
Derhalve bestreek de serie slechts 3 
jaar om te worden vervangen door de 
Mouchon emissie vanaf 1895. Waarom 
de zegels niet gewaardeerd werden is 
niet geheel duidelijk, want zoveel 
slechter dan de Mouchon koppen zijn 
ze niet! 
De waarden 5 tot 75 reis werden 
uitgegeven in 1892 en gedrukt op 
porcelana papier. De waarden 100 tot 

300 volgden het jaar daarop op gekleurd porcelana papier. De gebruikte 
tandingen zijn 11½, 12½ en 13½. In mei 1894 volgde een uitgave van de 
waarden 5, 10, 15, 20, 25 en 75 reis op pontinhado papier, weliswaar in een 
kleinere oplage. 
 
De uitgave is niet extreem duur, telt wat kleurvariaties en een bizarre tanding. 
Waarschijnlijk waren de tanden in de kam, bij het aanbrengen van de 
perforatie, niet gelijkgericht, gezien de diverse schijnbare tandinggebreken. 
Dit geldt overigens ook voor de voorgaande emissie van Dom Luís. 
Schijnbare missing van tanden doen het vermoeden van gebreken. Dit ligt 
echter volkomen aan de perforatie methode. 
In de speciaal catalogus van Portugal staan diverse afbeeldingen als 
voorbeeld van gebrekkige tandingen. Bij de 150 reis ontbreekt zelfs een hele 
rechter benedenhoek. 
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Twee zegels in deze serie springen qua 
prijs er uit. Ongebruikt, postfris, allebei 
zeer prijzig. De 20 reis pontinhado 12½ 
werd verondersteld niet te bestaan 
(meer dan 7000 euro) totdat dit zegel bij 
veilinghuis Paulo Dias voor duizenden 
euro’s werd geveild! 
 
De andere uitschieter is de 10 reis 
porcelana 11½ in lila; een zeldzame 
zegel. Catalogus waarde postfris bijna 
6000 euro en met plakker 3000 euro. 
Niet te verwarren met de 10 reis 
pontinhado 11½ in de kleur violet-rood, 
die rond de 100 euro ligt. Gebruikt ligt 
de eerst genoemde rond 100 euro, 
terwijl de violette pontinhado 11½ slechts op 4 euro ligt. 
Bij Paulo Dias werd de 10 reis porcelana 11½ geveild en verkocht voor 550 
euro, ongebruikt maar zonder gom, sterk gedecentraliseerd, met enkele 
twijfelachtige tanden. 
 
Het verschil tussen porcelana papier en pontinhado papier is makkelijk vast 
te stellen. Porcelana papier is papier dat voorzien is van een heel dun (al of 
niet gekleurd) kalklaagje. Het is bijzonder glad om een mooi druk resultaat te 
krijgen. Veelal aangebracht op wat geler/bruiner papier. 
Met een loep is dit goed zichtbaar aan de rand van de zegel doordat er 
barstjes in de kalklaag zitten. Bovendien laat een zilveren stift een afdruk 
achter op de kalklaag, wat overigens later weer te verwijderen is met een 
vochtig doekje. 
Het blijft dus oppassen met het bepalen of er een tandje mist en dus de zegel 
waardeloos is. Het blijkt dat deze missingen geheel te wijten zijn aan de 
methode van perforatie en dus geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de 
zegel; er is dus geen sprake van een kapot zegel. 
 
Vroeger is er in IBERIA al eens geschreven over dit probleem; ook naar 
aanleiding van Paulo Dias veiling aanbieding van CE 49, de 10 reis groen-
blauw, omschreven als excellent doch met diverse tandinggebreken. 
Het blijft dus moeilijk om bij deze uitgaven uit de 19e eeuw te bepalen of er 
gebreken aan de tanding zijn of dat het ligt aan de machine waarmee de 
tanding is aangebracht. 
De geldigheid van de zegels D. Carlos, Diogo Neto uitgave, eindigde op 1 
mei 1896. 
 

          Henk Veen en Jan van Gerwen 
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 De Guerra Peninsular 1807 – 1811 

 
 
In september 2010 heeft de Portugese Post 2 zegels en een blokje 
uitgegeven ter herdenking van het feit dat 200 jaar geleden Portugal werd 
binnengevallen door de Franse troepen van Napoleon. 

Deze oorlog op het Spaans-Portugese schiereiland was het gevolg van de 
expansiedrift van Napoleon. Het ontbreken van een behoorlijke oorlogs- en 
handelsvloot bracht de Franse koloniale missies in grote moeilijkheden. 
Overal ter wereld waren het de Engelsen die hen de loef afstaken. Engeland 
was al eeuwenlang de grote Franse vijand en om enigszins tegenwicht te 
bieden besloot Napoleon tot een nog strenger handelsembargo met de 
Engelsen. Om elke zeehandel tegen te gaan was het de bedoeling om alle 
havens in Europa in Franse handen te krijgen met de diverse vloten daarbij. 
Met de Spaanse regering werd een akkoord gesloten over het weren van alle 
Engelse zeebodems en aan Portugal werd een ultimatum gesteld in augustus 
1807. Portugal, dat al eeuwenlang met Engeland verbonden was, zou met 
Spanje de oorlog aan Engeland moeten verklaren. Toen dat geweigerd werd 
begon de oorlog tegen Portugal door gecombineerde Franse en Spaanse 
troepen en werd Portugal tot drie maal toe aangevallen. 
Deze invasies waren schrikbarend van wreedheid, zo erg dat de Spaanse 
troepen er verdeeld over waren en de Portugezen tot de afgrond werden 
gebracht. Er was geen sprake van aanvoer van fourage. Napoleon stelde dat 
zijn troepen ter plekke alles moesten stelen, zodat niet alleen vee en verdere 
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etenswaren werden geroofd maar ook alles van waarde: schilderijen, boeken 
juwelen etc. Daarnaast werden dorpen platgebrand en werden er veel burger 
slachtoffers gemaakt. Het was een barbaars optreden dat geheel in 
tegenstelling stond tot het gedrag van de Engelse verdedigers. Enorme 
budgetten werden in Engeland verleend voor de legervoorzieningen zoals 
wapens en levensmiddelen. De aanvoer van manschappen en materiaal kon 
alleen geschieden per boot; meestal door ruwe zeeën met veel verliezen. 
Levensmiddelen werden door de Engelsen van de boeren gekocht. Militaire 
Politie volgde de troepen en controleerde op eventuele diefstallen waarop de 
doodstraf stond. Menig Engelse soldaat werd opgehangen voor lichte 
vergrijpen als het stelen van een kip of brood! Toen het ultimatum verstreken 
was, vielen de troepen van Napoleon Portugal binnen. 
De eerste inval geschiedde bij Castelo Branco op 15 november 1807. 50.000 
Spaans-Franse troepen overspoelden het nauwelijks verdedigde land in korte 
tijd in zijn geheel. De Fransen lijfden de gevangen Portugese troepen 
gedeeltelijk in als het Legioen Lusitana  en stuurden dit legioen naar strijd in 
Spanje, Frankrijk en de rest van Europa. De Portugese regering zag in dat er 
geen verweer mogelijk was en op 27 november 1807 scheepten de 
Koninklijke familie, regering en honderden edelen zich in bij Belém met 
medename van archieven, boeken en vooral alle rijkdommen. De tegenwind 
hield echter de boten aan land tot 29 november. Toen generaal Junot 
Lissabon bereikte zag hij, woedend, in de verte de hele vloot naar Brazilië 
vertrekken, alwaar men in januari 1808 aankwam. 

Aangezien Engeland om actieve hulp 
was gevraagd kwam begin augustus 
1808 Sir Arthur Wellesley (de latere 
Lord Wellington) met zijn 
manschappen bij de monding van de 
Mondego aan land en trok dus van uit 
het noorden Portugal binnen. Een 
periode van bijna 9 maanden 
overheersing en terreur, zowel in 
Portugal als in Spanje, had de 
Spaanse en Portugese burgers in 
totale opstand gebracht. De Spaanse 

troepen keerden terug naar huis en lieten Junot’s leger sterk verzwakt achter. 
Het verlies in de slag bij Vimeiro bracht de Fransen er toe een wapenstilstand 
te accepteren en op 30 augustus 1808 kregen de Franse troepen vrije aftocht 
per schip uit Lissabon. Merkwaardigerwijs namen zij alle geroofde buit mee 
naar Frankrijk zodat, zelfs heden ten dage, Portugese schatten en boeken te 
vinden zijn in Franse musea en bibliotheken.   
De provisionele regering kwam opnieuw in functie en onder leiding van 
Generaal Beresford werd het Portugese leger voor de defensie 
georganiseerd. De algemene verwachting was dat een nieuwe Franse poging 
op handen was om de havens van Lissabon te bereiken. Dit geschiedde 
inderdaad in februari 1809. 
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De tweede inval begon bij Chaves in het noorden onder leiding van Generaal 
Soult. Op 10 maart 1809 werd Porto aangevallen en volgde de strijd in geheel 
Noord Portugal. Beresford trok naar Regua via Viseu en de brigades van Hill 
en Cameron kwamen via Aveiro om de Fransen via Ovar in de flank aan te 
vallen op 9 mei 1809.  
De Fransen werden verslagen bij Grijo, een klein gehucht onder Vila Nova de 
Gaia. De Franse troepen trokken zich over de Douro terug op Porto waar ze 
verrast werden door de gecombineerde troepen van Wellington. Eind mei 

1809 trokken de Fransen zich terug via de wegen die ze gekomen waren, 
hetgeen het einde van de tweede inval betekende. Deze tweede invasie 
voltrok zich dus in zijn geheel in Noord Portugal.  
In oktober 1809 begon Wellington met de verdedigingslinie van Lissabon 
door 40 km fortificaties aan te leggen bij Torres Vedras. Deze waren niet te 
passeren. De muren zijn nog heden ten dage te zien! 

De derde inval geschiedde bij Almeida 
in juli 1810. Onder Massena trokken de 
Fransen via Coimbra op naar Buçaco 
en werden daar op 27 september door 
Wellington verslagen. De Fransen 
vluchtten richting Lissabon. De 
geallieerden onder Wellington hadden 
echter het land van de boeren verwoest 
met het plan van de verschroeide 
aarde. De Fransen konden derhalve 
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geen voedsel plunderen. Op 14 oktober 1810 werden de Franse troepen bij 
Torres Vedras gestopt en verdreven. Massena probeerde via Noord Portugal 
terug te trekken omdat daar de verschroeide aarde tactiek niet was 
toegepast, maar hij miste zowel troepenaanvoer als intendance. Bij Redinha 
werd Massena wederom verslagen en vluchtte via Pombal naar het oosten. 
Pombal werd op 11 maart 1811 totaal verwoest en platgebrand. Daarna 
vluchtte Massena met het restant van zijn troepen via Fuentess de Onoro 
naar Salamanca, steeds gevolgd door de Engelsen.   
Maart 1811 betekende het einde van de Franse bezetting van Portugal. De 
derde invasie van juli 1810 tot maart 1811 had naast schermutselingen en 
rondtrekkende bewegingen 5 maanden van bittere strijd opgeleverd. Troepen 
van 10 tot 20 duizend man bevochten elkaar. Bij Fuentes de Onoro ligt de 
grens met Vilar Formoso. 
Twee ineen lopende 
gehuchtjes met heden ten 
dage een grenspost op de 
weg naar Salamanca. In de 
nauwe steegjes van 
Fuentes de Onoro werd 
man tegen man gevochten. 
Van beide kanten aanval 
en aftocht, diverse malen.  
Na twee dagen vechten 
liepen de troepen in de 
steegjes op de lijken van de 
vorige gevechten, twee tot 
drie dubbel. De verdere 
vlucht en verjaging zette 
zich voort tot Salamanca. 
Na vier jaar verwoestende 
oorlog was Portugal in 
deplorabele toestand. 
Koning João VI met familie, 
hof en adel besloot in 
Brazilië te blijven, zodat 
Portugal een Brits 
protectoraat werd en een 
provincie van Brazilië. Eerst 
in 1821, 10 jaar na de 
Franse uittocht keerde men in Portugal terug. 
Rest nog de tragische en onbegrijpelijke beslissing van de Engelsen om na 
de bevrijding van Portugal en Spanje de troepen via veroverd Frankrijk terug 
te verschepen zonder de karavaan die altijd achter de troepen mee 
marcheerde. Vrouwen en kinderen van Engelse soldaten, van oorsprong 
Portugees of Spaans, mochten alleen mee terug als er een door Wellington 
ondertekende huwelijkstoestemming was. Bijna niemand was in staat die te 
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tonen zodat honderden vrouwen en kinderen 1700 km van huis zonder enige 
voorziening achter bleven; geen geld, eten of onderdak. Engelse soldaten 
deserteerden, sprongen van boten in zee om bij de familie te blijven en 
werden als deserteurs opgehangen.  

      Jan van Gerwen 
 
 
 

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 

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 
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een mondelinge mening wilt kunt u uw dubieuze zegels ook gewoon meene-
men 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 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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