SPANJE
Door Jan van de Wiel

Deze maand neem ik jullie mee naar de zuiderburen van Frankrijk, namelijk Spanje. Dit land
heeft ook een rijke geschiedenis maar ook zeker filatelistisch gezien een rijke historie.
Spanje, officieel het Koninkrijk Spanje (Spaans: Reino de España), is een land op het
Iberisch Schiereiland in het zuidwesten van Europa met 48.563.476 (2016) inwoners en een
oppervlakte van 505.992 km². Het land beslaat grofweg 80% van het Iberisch Schiereiland.
Buiten dat horen ook de eilandengroep Balearen in de Middellandse Zee, de Canarische
Eilanden in de Atlantische Oceaan en de Spaanse exclaves in Noord-Afrika bij het land. In het
noordoosten grenst Spanje aan Frankrijk en Andorra, over de gehele lengte van de Pyreneeën,
in het westen aan Portugal, in het zuiden aan de Britse kolonie Gibraltar en via de exclaves
Melilla en Ceuta aan Marokko. De hoofdstad van Spanje is Madrid, een stad met meer dan 3
miljoen inwoners gelegen in het midden van het land. Spanje is een divers land met zeer
uiteenlopende culturen, talen, eetgewoonten en klimaten. Het land varieert van de
regenachtige vissersdorpen in Galicië tot het nachtleven van Madrid, van de toeristische
kusten aan de Middellandse Zee tot het flamencodansen van Andalusië en van het
stierenvechten in vele delen van het land tot het moderne Barcelona in
Catalonië. Net als Nederland en België is Spanje een constitutionele
parlementaire monarchie. Spanje werd lid van de NAVO in 1982 en is lid van
de Europese Unie sinds 1986. De euro werd de Spaanse munteenheid op 1
januari 2002 en verving daarmee de peseta. Naast Spaans (Castiliaans) zijn
Catalaans, Baskisch en Galicisch zogenaamde 'co-officiële' talen van het land. De eerste
Spaanse postzegel verscheen op 1 januari 1850. Het betrof een serie van 5 waarden, met
daarop de beeltenis van het toenmalige staatshoofd Koningin Isabella II. Reeds in 1851 zag
een nieuwe serie het licht. Deze serie bestond uit zes waarden ook deze met de beeltenis van
Isabella. Alleen deze keer zat portret in een ovaal. In 1852 werd het portret iets gewijzigd. In
1853 tenslotte verscheen er een tweetal zegels met het wapen van de stad
Madrid erop. Sinds jaar en dag is deze stad ook de hoofdstad van Spanje.
Deze zegels mochten alleen lokaal worden gebruikt. In 1855 werd er voor
het eerst gebruik gemaakt van een “watermerk”. In 1865 verscheen de eerste
zegel met tanding. In 1867 kwam er ook in Spanje een munthervorming, die
ook gevolgen had voor de postzegels. In 1868 kwam het Spaanse volk in
opstand tegen de koningin, die daarna vertrok naar het buitenland. Men bleef
de zegels met haar beeltenis wel gebruiken maar vanaf 1 oktober 1868 moesten alle in omloop
zijnde zegels worden voorzien van de opdruk “HABILITADO POR LA NACION” (geldig
gemaakt door de staat). In 1869 trad als regent Hertog FranciscoSerrano op. Op 1 januari
1869 verscheen een serie van 13 waarden met daarop de symbolische figuur “Hispania” en
daarom de tekst “COMUCATIONES” (verbindingen). Op 30september 1870 werd de hertog
van Aosta gekroond tot Koning Amadeus I. Zegels met zijn beeltenis verschenen alsnog niet
direct, dit gebeurde pas in 1872. Amadeus heeft maar kort geregeerd. In 1873 deed hij afstand
van de troon eigenlijk min of meer gedwongen door een opstand. Daarop werd de republiek
uitgeroepen. Maar hieraan kwam snel een einde toen in 1874 Alfonso XII, de zoon van

Isabella de troon besteeg. Een en ander werd bestreden door Prins Carlos die meer aanspraak
op de troon meende te mogen maken. Prins Carlos werd echter met zijn aanhangers verdreven
naar het noorden van Spanje. Daar regeerde hij als koning Carlos VII tot 1876. In dat jaar
werd hij gedwongen te vluchten naar buurland Frankrijk. In het noorden van Spanje zijn in de
periode 1873-76 zelfs zegels verschenen met de beeltenis van Carlos VII. De huidige koning
Felipe VI, die in 2014 de troon overnam van zijn vader Juan Carlos I, is een afstammeling uit
de bloedlijn van Koning Alfonso XII. Spanje is een betrekkelijk
goedkoop land wat betreft het filatelistisch verzamelen. Maar het
heeft een rijke historie op cultureel gebied. Veel schilders uit de
vorige eeuw hebben inspiratie opgedaan in Spanje. Denk maar aan
Pablo Picasso, een schilder die zijn tijd ver vooruit was. Spanje heeft
ook veel zegels uitgegeven met schilderijen en ook religie speelt ook
een grote rol op de Spaanse zegels. Tenslotte in het toerisme is
Spanje al jaar en dag een toonaangevend land, want wie is in de jaren70 nou niet “met auto en
sleur hut“ in Spanje geweest? Je viel uit de toon bij de buren als je niet met je hele familie aan
de Spaanse Costa was geweest. Tegenwoordig zoeken ook veel toeristen de grote steden op
zoals Madrid, Malaga, Zaragoza .en niet te vergeten in Catalonië de stad Barcelona. Veel van
deze steden zijn zowel cultureel als toeristisch een grote trekpleister. Belangrijke
bezienswaardigheden in Madrid zijn het Palacio Real, oftewel het Koninklijk Paleis, het
Retiropark, het archeologisch museum, en drie internationaal befaamde kunstmusea: het
Museo del Prado, het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en het Museo ThyssenBornemisza. De huidige burgemeester van de stad is Manuela Carmena. En waar Spanje echt
om bekend staat is natuurlijk het “stierenvechten“. Madrid heeft de grootste stierenvechtarena
van Spanje, genaamd Las Ventas. De arena werd geopend in 1931 en er kunnen 25.000
toeschouwers een stierengevecht in bijwonen. Het
stierenvechtseizoen begint in maart en eindigt in oktober.
Vanaf maart tot juni, de zogenaamde “San Isidro periode”
van Madrid, zijn er elke dag stierengevechten en de rest van
het seizoen alleen op zondag. De waardering die een torero in
Madrid krijgt, is de belangrijkste ter wereld. Tegenwoordig
wordt de arena ook gebruikt voor andere evenementen zoals muziekconcerten. Ondanks
protesten vanuit andere delen van Spanje, met name uit Barcelona, en uit het buitenland, zijn
er voorlopig geen plannen om te stoppen met het stierenvechten (brengt tenslotte op z’n
Hollands gezegd ”centen in de la“). Zoals iedereen weet heeft Spanje een zeer goed nationaal
voetbalelftal. Ook in de grote steden hebben bekende voetbalteams. Denk maar aan
Barcalona, Valencia en Zaragoza, waar menig “kleine Nederlander” groot is geworden. En
niet te vergeten de “Tomatengevechten". La Tomatina is een feest dat wordt gevierd in het
dorpje Buñol in de Spaanse provincie Valencia. Het is een jaarlijks terugkerend
tomatengevecht op de laatste woensdag van augustus. Dit evenement trekt altijd veel
toeristen. Samen met de San Fermínfeesten en de bijbehorende stierenrennen in Pamplona
behoort het tot de internationaal bekendste feesten van Spanje.
Hierbij ben ik aan het einde gekomen van mijn maandelijkse verhaal in de serie een rondje
Europa. Volgende maand neem ik jullie mee naar Portugal

