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De vereniging Postzegelkring “Latijns Amerika” (LACA) is opgericht in 1964 en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40346333
en is lid van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.

De vereniging heeft als doelstelling: 
a. het beleggen van tenminste 4 vergaderingen/bijeenkomsten in Nederland
b. het stimuleren van publicaties op filatelistisch gebied
c. het samenwerken met filatelisten in binnen- en buitenland
d. het organiseren van en/of meewerken aan tentoonstellingen
e. organiseren van veilingen voor leden
De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Veilingreglement zijn verkrijgbaar bij
de penningmeester.

De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats van 12.00 – 17.00 uur in de zaal “Over de
Vecht” in het Cultureel & Vergadercentrum “H.F. Witte”, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.  
Voldoende gratis parkeerruimte. Routebeschrijving: zie binnenzijde achteromslag.

Bestuur:
voorzitter en redacteur: Hans Vinkenborg, e.mail: j.a.vinkenborg@ziggo.nl

telefoon nummer: 023 – 525.6681 (na 20.00 uur)
vice-voorzitter/penningmeester: Richard C. Tilman, e.mail: rc.tilman@xs4all.nl

telefoon nummer: 06 – 5517.3625 
secretaris en veilingcoordinator: Ton Baas, e.mail: norry59@hotmail.com

telefoon nummer 020 – 470.4793
ledenwerving en promotie: Paul Weda, e.mail: pweda@live.nl

telefoon nummer: 010 – 480.2961
buitenlandse betrekkingen: Hugo van Tilburg, e.mail: hugovt2@gmail.com

telefoon nummer 0032.47595.4514 
 
overige medewerkers: diverse leden assisteren tijdens bijeenkomsten 

Contactgegevens:
Het secretariaat / correspondentieadres van de vereniging is: LACA p/a dhr. Ton Baas,
Therèse Schwartzeplein 23B te 1073 JL Amsterdam. Tel.nr.: 020 – 470.4793

Website:  www.laca.nl 

Lidmaatschap: 
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar voor gewone leden. 
Internetleden betalen € 14,00 per jaar en krijgen dan toegang tot het besloten deel
van de LACA website waar o.m. de veilinglijsten en de Corre(i)o’s zijn geplaatst. 

Bankgegevens: ABN-AMRO rek.nr. 60.28.50.584 
t.n.v. Postzegelkring Latijns Amerika te Abcoude
IBAN: NL07.ABNA.0602.8505.84       BIC: ABNANL2A

Veiling:
Kavels voor de ledenveiling kunnen worden ingeleverd bij dhr. Ton Baas. Een beschrij-
ving van de ingeleverde kavels moet echter gezonden worden naar dhr. Richard Tilman
(rc.tilman@xs4all.nl).
Niets uit dit blad mag worden verveelvuldigd of overgenomen zonder de voorafgaan-
de schriftelijke toestemming van LACA. Dit blad verschijnt 4x per jaar.

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:rc.tilman@xs4all.nl
mailto:norry59@hotmail.com
mailto:pweda@live.nl
mailto:hugovt2@gmail.com
http://www.laca.nl/
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INLEIDING DOOR DE VOORZITTER
Ik hoop dat u in de afgelopen weken nog hebt kunnen genieten van het
mooie weer in Nederland of daarbuiten. En dat u de tijd heeft gehad om
uw uitgestelde postzegelklusjes te doen. Inmiddels is het nieuwe
postzegelseizoen weer begonnen en ligt er een nieuwe Corre(i)o voor u
klaar. Het zou mooi zijn als u in dit nieuwe seizoen ook weer regelmatig
op onze bijeenkomsten kunt komen. Op 14 september aanstaande wordt
de bijeenkomst gehouden samen met de USA-Canada vereniging
(USCA) en duurt de bijeenkomst veel langer dan normaal, met 2
lezingen en een extra grote veiling. In de agenda vindt u meer details
hierover. Ik reken op uw aanwezigheid !

In de vorige Corre(i)o vertelde ik u al dat we vanaf dit jaar gaan proberen
4x per jaar een blad te laten verschijnen (dus meer voor de zelfde
contributie !). Toen vertelde ik ook dat het de bedoeling was om 2x
alleen rubrieken en nieuws te brengen en 2x daarnaast ook artikelen.
Gelukkig heb ik van een aantal leden bijdragen ontvangen en daarom ga
ik toch maar proberen om alle 4 de nummers per jaar te voorzien van
artikelen. Wat zou het mooi zijn als dat lukt ! In deze corre(i)o ziet u voor
het eerst een aantal voorbeelden van de bijdragen die ik heb ontvangen
en opgemaakt. Hoe meer ik van u ontvang, hoe vaker we dit soort
artikelen kunnen presenteren. Dus aarzel niet, als u over uw verzamel-
gebied iets kunt schrijven dan is dat van harte welkom. 

De rubrieken die u in de vorige Corre(i)o voor het eerst heeft gezien
blijven gehandhaafd. Een aantal daarvan zult u binnenkort ook terug
kunnen vinden op onze nieuwe website. In de zomermaanden is er hard
gewerkt aan deze nieuwe website die eenvoudiger is dan de vorige en
daardoor minder bewerkelijk voor de vereniging. In augustus is de
nieuwe website getest en hopelijk is deze inmiddels gereed. U wordt
daarover apart per e.mail en in de volgende bijeenkomst bericht als het
zover is.

Tenslotte, wij zien vast vooruit naar 2014, het jaar waarin LACA 50 jaar
bestaat. De jubileumcommissie (waar ik ook in zit) is de ideeën aan het
inventariseren en in de volgende Corre(i)o zal vast een tipje van de sluier
worden opgelicht over de excursie die we dan gaan houden. 

Ik wens u een voorspoedig postzegelseizoen en hoop dat u in deze
Corre(i)o weer leuke en interessante artikelen kunt lezen.
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AGENDA VOOR DE KOMENDE BIJEENKOMST
Op zaterdag 14 september 2013 zal LACA weer
een bijeenkomst houden in het Cultureel & Ver-
gadercentrum H.F. Witte in De Bilt. U bent hierbij
van harte uitgenodigd. De routebeschrijving staat
achterin dit blad.
De zaal is open vanaf 10 uur dus we beginnen
eerder omdat we een druk programma zullen
hebben. Maar er is ook ruim voldoende tijd beschik-
baar om postzegels e.d. te ruilen of te kopen/-
verkopen aan de overige leden en aanwezigen. 
Zoals bekend is de catering in de centrale ruimte in goede handen en
kunt u daar uw lunch gebruiken. Bij het tekenen van de presentielijst
krijgt u bovendien een munt waarmee u op kosten van LACA een gratis
consumptie aan de bar kunt ophalen.

AGENDA (voor de gezamenlijke bijeenkomst USCA – LACA)

09.30 uur Zaal open voor de leden + ruilen, verkopen/kopen
11.30 uur Korte inleiding en opening door de beide voorzitters Wout

Janse en Hans Vinkenborg inclusief ingekomen stukken en
rondvraag

11.45 uur Presentatie door Hans Vinkenborg over de Spaans-Ameri-
kaanse oorlog van 1898 bezien vanuit Spaans perspectief

12.15 uur Lunch
13.15 uur Presentatie door Bas Kee over gemeenschappelijkheden in

de verzamelgebieden Noord- en Latijns-Amerika
14.00 uur Veiling van ca. 500 kavels (bezichtigen van 09.30 – 13.15)
15.30 uur Postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, nader kennis maken en

informatie uitwisselen
17.30 uur Sluiting.

Neem gerust uw ruilmateriaal e.d. mee want er is voor en na dit gedeelte
voldoende tijd om te postzegelen en wij verwachten een grote groep be-
zoekers. 

Let op: De bijeenkomst wordt deze keer gehouden in de grote zaal
rechtsachter (Colenbergh 2, u gaat voorlangs de bar naar achteren) en
niet in de kleine zaal links van de ingang waar we normaal zitten. Wij
zien er naar uit om u weer allen te ontmoeten in een gezellige sfeer, tot
14 september ! 



3

BERICHT VAN HET BESTUUR
 

Cyclus van de Corre(i)o bladen is aangepast
In de vorige Corre(i)o meldden wij u dat we
zullen proberen om tenminste 2x per jaar een
Corre(i)o met artikelen op te maken (naast 2x
zonder artikelen) en dat dit alleen kan als wij
van u voldoende artikelen aangeleverd krijgen.
Gelukkig hebben een groot aantal leden hier
positief op gereageerd en inmiddels zijn er een
flink aantal artikelen in bewerking. Daarom dur-
ven wij het nu aan om ook in deze Corre(i)o, tegen de verwachting in,
een aantal artikelen te plaatsen. De rest volgt dan in de komende afleve-
ringen van dit blad. Alhoewel we zullen proberen om de presentatie van
artikelen in alle volgende nummers te continueren kunnen we u daar nu
nog geen uitsluitsel over geven. U kunt daar wel zelf veel aan bijdragen;
blijf uw artikelen en ideëen toesturen aan Hans Vinkenborg en u zult ze
uiteindelijk eens in dit blad terugzien ! Hartelijk dank voor uw artikelen !

Ook als het ons lukt om 4x per jaar een blad mede te vullen met aardige
artikelen over ons verzamelgebied dan zult u af en toe per e.mail tussen-
tijds worden geïnformeerd over zaken die zich voordoen. Of om u b.v. op
te roepen om tijdig uw veilingkavels in te sturen of om u te informeren
dat de nieuwe website open gaat. U ziet het vanzelf wel op u afkomen. 

Procedure inleveren veilingkavels
In de bijeenkomst van maart is een nieuwe procedure afgesproken voor
de aanlevering van veilingkavels voor de LACA veilingen. U wordt

verzocht om een lijst met een duidelijke omschrijving bij
te voegen van de te veilen kavels en van de kwaliteit,
met vermelding van de gewenste inzetprijs en de
cataloguswaarde. Dit maakt het makkelijker voor de
medewerkers om de LACA veilinglijst samen te stellen.
In het geval er geen duidelijke omschrijving wordt gege-
ven, kunnen er mogelijk extra verkavelingskosten aan u
in rekening worden gebracht.
De zegels kunt u afgeven aan onze secretaris Ton

Baas. De lijst met de omschrijving moet u echter afgeven aan Richard
Tilman. Deze nieuwe procedure zal over enige maanden worden geëva-
lueerd en is vanaf heden van toepassing. Wij plannen om in december
weer een grote LACA veiling (250+ kavels) te houden. Uw kavels zijn
dus van harte welkom !
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Voor de veiling van 14 september die tesamen gehouden wordt met
USCA gold een afwijkende aanleveringsprocedure en u zult daarvan ook
een afwijkende veilinglijst ontvangen; alleen voor deze veiling geldt dat
de afhandeling door USCA wordt gedaan. Als u nu weer kavels inlevert
dan komen die dus in de LACA veiling van december.

Kavel verloren
In de bijeenkomst van afgelopen mei heeft de heer Gerard van der
Kroon een kavel verloren na de veiling. Het betreft kavel nummer 87:
Panama Mi.nrs 211-216. Wie heeft dit gevonden of per ongeluk meege-
nomen ? Meld dit dan svp bij het bestuur.

50-jarig bestaan LACA in 2014
In 2014 bestaat LACA 50 jaar en dat wordt gevierd. Om de voor-
bereidingen vast op gang te brengen is voor aanvang van de mei
bijeenkomst de ‘jubileum-commissie’ samengekomen die een aantal
ideeën heeft uitgewisseld waarvan momenteel de haalbaarheid wordt
onderzocht. Deze inventarisatie is nog volop gaande en in de december
bijeenkomst hopen wij u iets concreets te kunnen berichten. Tot die tijd
houden we deze ideeën nog geheim. Zodra er meer bekend is zullen wij
u hierover berichten. 

Wat is eigenlijk ons verzamelgebied ?
In een bestuursvergadering dit voorjaar is geprobeerd om een duidelijke
afbakening te definiëren van ons verzamelgebied. Dat is toch moeilijker
dan het op het eerste oog lijkt. In Midden- en Zuid Amerika liggen een
aantal Nederlandse, Deense, Franse en Britse (ex-) koloniën die niet bij
‘onze’ Spaans en Portugees sprekende landen horen. Maar al gauw
bleek dat Haïti daarop weer een uitzondering is en dat we dat land wel
tot ‘ons’ gebied rekenen. En dan zijn er nog ex-Spaanse koloniën zoals
Cuba en Puerto Rico die ook tot het verzamelgebied van de ‘Span-
jaarden’ behoren, zeker voor wat betreft de koloniale periode. En er zijn
landen zoals Honduras waar lang niet iedereen Spaans spreekt. En wat
moet je doen met alle scheepsverbindingen in b.v. het Caribisch Gebied
tussen deze landen of met de post van en naar Midden- en Zuid
Amerika. Een flink aantal van onze leden verzamelen deze scheepspost
ook. Wij hebben uiteindelijk een formule gevonden waarmee we hopen
dat we niemand op z’n tenen trappen, alsvolgt: Het verzamelgebied van
LACA omvat alle landen waar men Spaans en/of Portugees spreekt
in Zuid- en Midden Amerika, alsmede Haïti en de raakvlakken met
die landen in ruime zin. Hopelijk is dat duidelijk genoeg. Strict genomen
zal dan dus een poststuk uit 1890 tussen Saint Thomas (ex Deens
gebied) en Curaçao (ex Nederlandse kolonie) niet tot ons verzamel-
gebied horen, tenzij het poststuk een omweg gemaakt heeft langs La
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Guiara (Venezuela) wat niet onwaarschijnlijk is of aantoonbaar vervoerd
is met een schip uit een land van ‘ons’ gebied. Het blijft moeilijk, vooral
op de raakvlakken. Maar wij hebben ons voorgenomen om in geval van
twijfel gewoon altijd te stellen dat het ook bij ons verzamelgebied hoort.
Laten we zien hoe lang dit staat.

Verschil tussen ‘internet leden’ en ‘gewone leden’ 
In de bijeenkomsten blijkt regelmatig dat er misverstanden bestaan
tussen deze begrippen. Internet leden ofwel electronische leden hoeven
niet per se in het buitenland te wonen; sommigen kiezen uit milieu-
technische redenen ervoor om geen papieren veilinglijst en geen
papieren Corre(i)o te ontvangen. In de kern is er weinig verschil tussen
beide groepen, maar het bestuur gaat nog wel na of we de internet leden
kunnen omdopen in bijvoorbeeld ‘gelieerde leden’ (of iets dergelijks),
want internet leden hebben volgens onze statuten op dit moment geen
toegang tot de LACA bijeenkomsten (en ook geen stemrecht als er iets
te kiezen valt). En eigenlijk willen wij wel dat zij ook toegang krijgen tot
onze bijeenkomsten.
Het woord ‘leden’ is daarom verwarrend in de naam ‘internet leden’ want
tot nu toe heeft de KNBF zich bijvoorbeeld op het standpunt gesteld dat
alle leden gelijkelijk meetellen in de afdracht van contributie door LACA
aan de Bond. Alhoewel daar nog niet het laatste woord over gezegd is
vinden wij als bestuur dat deze contributie van € 5 per lid niet voor beide
groepen leden gelijk mag zijn als je weet dat gewone leden € 25 per jaar
en internet leden € 14 per jaar aan LACA betalen. De oplossing lijkt te
zijn dat we internet leden omdopen tot ‘gelieerde leden’ waardoor ze
technisch gezien niet als lid mogen meetellen en LACA dus niet
afdrachtplichtig is aan de KNBF. En daarna kan het LACA bestuur zelf
definiëren welke rechten deze groep krijgt, dus bijvoorbeeld geen
stemrecht (want geen lid) en wel toegang tot de bijeenkomsten. Het
bestuur zal op korte termijn een definitief voorstel formuleren en dit
voorstel, als een statutenwijziging nodig blijkt, aan u voorleggen in de
Algemene Vergadering in februari 2014. Wordt vervolgd.

Presentaties tijdens bijeenkomsten
In het verlengde van het schrijven of aanleveren van een artikel ligt de
mogelijkheid om iets uit uw verzameling te laten zien tijdens een
bijeenkomst. Wij beschikken over kaders die daartoe kunnen worden
opgesteld. Het maakt de bijeenkomst levendig als er een presentatie kan
worden gegeven en die behoeft beslist niet lang te duren. Ook als u 5 of
10 minuten nodig hebt is dat prima. In de afgelopen jaren hebben wij al
een aantal mooie presentaties gezien en in de komende bijeenkomst
zullen weer twee presentaties worden gegeven. Ziet u dit gerust als een
voorbeeld. Elk initiatief wordt zeer op prijs gesteld. Als u een presentatie
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wilt geven meldt dit dan even vooraf aan het bestuur zodat we kaders
kunnen meenemen en u kunnen aankondigen in ons blad.

Artikelen
Wij zijn verheugd dat er een aantal leden positief hebben gereageerd op
onze oproep om artikelen in te sturen. Zonder uw medewerking kunnen
we de Corre(i)o’s immers niet vullen ! Wat kunt u doen ?
Het is niet iedereen gegeven om zelf onderzoek te doen en een artikel te
schrijven, maar als u dat wel kunt en daar tijd voor wilt vrijmaken, dan
wordt dat natuurlijk buitengewoon op prijs gesteld. Hoe meer variatie hoe
beter ! Eventueel kunnen wij u helpen bij de opmaak en de redactie van
zo’n artikel. En het mag ook een soort reisverslag zijn naar een museum
of beurs of iets wat u heeft meegemaakt of een beschrijving en
afbeelding van iets moois uit uw verzameling. In principe is alles wat met
de filatelie van ons verzamelgebied te maken heeft welkom. 
Maar u kunt ook een al bestaand artikel uit een boek of tijdschrift
aanleveren (graag zelfs !) wat we kunnen bewerken voor de Corre(i)o.
Als dit in een niet-Nederlandse taal is gesteld zoeken wij een vertaler
binnen de vereniging die er iets moois van kan maken. U kunt natuurlijk
ook op zoek gaan naar interessante artikelen in b.v. de Bondsbibliotheek
of elders. Het is van belang dat de artikelen tijdig worden aangeleverd
om van plaatsing verzekerd te zijn. Immers, zonder artikelen geen leuke
Corre(i)o ! Wij rekenen op uw medewerking. Stuur uw bijdrage svp naar
Hans Vinkenborg.

September vergadering samen met USCA/extra veiling
De bijeenkomst van 14 september aanstaande valt samen met de
bijeenkomst van USCA, de vereniging voor USA & Canada filatelie.
Deze gezamenlijke bijeenkomst wordt gehouden in een andere zaal
(Colenberg 2) in het vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. Bij die
bijeenkomst zal er ook een gezamenlijke veiling worden gehouden,
d.w.z., de kavels van de LACA leden worden ingevoegd op de veilinglijst
van USCA. Er zijn voorts twee presentaties en wij weten zeker dat het
een genoeglijke dag zal worden. Wij rekenen op uw aanwezigheid !

Nieuwe LACA Website bijna gereed
Op dit moment wordt een nieuwe LACA website gebouwd die eenvou-
diger toegankelijk is voor leden. De coördinatie hiervan berust bij Ton
Schotgerrits en de supervisie ligt bij Richard Tilman. Ons plan is om op
de website ieder kwartaal de dan verschenen Corre(i)o te plaatsen en
ook de nieuwe veilinglijst. Na afloop van de veiling wordt daar de lijst van
overgebleven kavels voor de naverkoop aan toegevoegd zodat de infor-
matie op de website steeds aktueel is. In de kern blijft veel hetzelfde, er
is een deel van de website dat voor iedereen toegankelijk is en een deel
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dat alleen voor leden toegankelijk is. Inmiddels is de site getest en van
de leden die aan de test meededen kregen wij positieve eerste reacties.
Wij hopen dat de nieuwe website in september geheel gereed is; u zult
daar dan per e.mail en in de bijeenkomst nader over worden geïnfor-
meerd. Voor de nieuwe website zijn nieuwe inloggegevens nodig die u
binnenkort van ons ontvangt. De overgang naar een nieuwe website
wordt tegelijkertijd gebruikt om de verzameling-gegevens en andere
ledenvoorkeuren actueel te maken die op de website worden geplaatst in
het ledengedeelte. Diegenen die nog geen formulier getekend hebben bij
de vorige bijeenkomst ontvangen bij deze Corre(i)o een exemplaar van
dit formulier met ons dringende verzoek om dit formulier te tekenen en te
retourneren. Zonder dit door u getekende formulier kunnen wij uw naam
+ verzameling-gegevens NIET plaatsen op de website. Vul daarom s.v.p.
dit formulier in als het is bijgesloten.

De rubriek ‘Vraag en Aanbod’ van/voor LACA leden
Alle LACA leden kunnen gratis gebruik maken van de rubriek Vraag en
Aanbod. Inmiddels hebben we al van een aantal leden een annonce
ontvangen en groeit de hoeveelheid gestaag. Deze rubriek zal binnen-
kort ook worden opgenomen in (het ledengedeelte) van de LACA
website om het bereik maximaal te houden. In de bijeenkomst van mei
heeft Hans Vinkenborg aan iedereen een formulier gegeven waarop
hij/zij een annonce kan opgeven. Maar dit kan ook per e.mail of tijdens
een bijeenkomst. Check regelmatig of uw bericht nog aktueel is. Het zou
mooi zijn als iedereen meedeed aan deze rubriek. Wat let u: niet
geschoten is altijd mis en het kost niets.

Promotie en beurzen + een bijeenkomst in België
In de resterende maanden van 2013 zal LACA nog een stand hebben in
december op de Eindejaarsbeurs in Barneveld. Op enkele andere
beurzen zullen folders van LACA worden verspreid, b.v. op de Postex in
Apeldoorn. Een aantal van u heeft Paul Weda regelmatig geassisteerd
op de beurs en ook een aantal uren achter de tafel gestaan. Dat wordt
zeer op prijs gesteld en wij hopen ook dit jaar op u te kunnen rekenen.
Wel willen we in het bijzonder aandacht schenken aan de komende
Antwerpfila in Antwerpen (datum: zie rubriek Overzicht Beurzen) waar
we ook een stand zullen hebben dankzij Hugo van Tilburg. Na afloop van
de zaterdag-beursdag (28 september) op de najaars Antwerpfila heeft
Hugo weer een zaaltje in het naburige eetcafe ‘De Muggen’ geregeld
waar LACA een informele bijeenkomst met de Belgische leden houdt. Uit
voorgaande jaren is bekend dat die meetings worden ‘gestoffeerd’ met
een voedzame maaltijd en een gezellig drankje die voor een redelijke
prijs verkrijgbaar zijn. Neem gerust ook daar wat ruilmateriaal mee
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naartoe zodat we ook nog kunnen postzegelen ! Wij hopen u op deze
genoeglijke bijeenkomsten weer te ontmoeten.

Adverteren in ons Corre(i)o kwartaalblad
Wij accepteren advertenties in onze Corre(i)o en de kosten daarvan zijn
onverminderd € 100 per gehele pagina (en resp € 50 voor een halve en
€ 25 voor een kwart pagina). Dit zijn kosten per jaar (excl. BTW) dus een
advertentie wordt dan 4x geplaatst. U kunt ook een link op onze LACA
website laten opnemen voor € 75 per jaar of voor € 100 per jaar met een
logo erbij. Als iemand kiest voor beiden (advertentie + link) dan geldt
25% korting. Ook leden krijgen die korting als zij commercieel
adverteren. Als u of iemand die u kent zou willen adverteren (b.v. uw
werkgever of uw lokale postzegelzaak) in de Corre(i)o en/of op de
website dan vernemen wij dit graag van u zodat we contact kunnen
opnemen. 

OVERZICHT BEURZEN EN BIJEENKOMSTEN
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en inter-
nationale beurzen, (LACA-)bijeenkomsten en tentoonstellingen die een
raakvlak hebben met de Latijns Amerikaanse filatelie of waar u kans
heeft daar iets van te vinden. Als u bijdragen voor dit overzicht heeft dan
kunt u deze per e.mail sturen naar Hans Vinkenborg.

LACA BIJEENKOMSTEN IN 2013:
• 14 september 2013: in H.F. Witte, zaal Colenbergh 2, bijeenkomst te-

samen met USCA, de vereniging voor USA/Canada filatelie met een
gemeenschappelijke veiling, aanvang 09.30 uur;

• 14 december 2013: in H.F. Witte in De Bilt, zaal ‘OverdeVecht’
aanvang 12.00 uur.

Verder zal mede voor de Belgische leden op 28 september a.s. nog een
bijeenkomst worden gehouden na afloop van de zaterdag beursdag van
de Antwerpfila !

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN:
6 en 7 september 2013:
In de Veluwehal in Barneveld vindt weer de jaarlijkse na-zomer beurs
plaats onder de naam HOLLANDFILA. Veel handelaren en verenigingen
zijn vertegenwoordigd, LACA heeft dan geen stand. Meer info:
www.eindejaarsbeurs.nl

28 en 29 september 2013:
In Antwerpen wordt onder de naam ‘ANTWERPFILA’ in het najaar weer
in het Bouwcentrum (Antwerp Expo) de grote FNIP postzegel- en

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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muntenhandelarenbeurs gehouden waar velen iets van hun gading
zullen kunnen vinden. Zeer aanbevolen ! 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 op de ring van
Antwerpen en volg de A-12 tot over de ring en volg dan naar rechts het
bord ‘Expo’. De toegangsprijs is € 3,-. Meer informatie: www.fnip.be. 
Ook dit jaar heeft LACA weer een stand op de beurs en na afloop van de
zaterdag beursdag (28/9) zal in het nabij gelegen eetcafe ‘De Muggen’
een ‘indringende nabespreking’ worden gehouden onder het genot van
een hapje en een drankje. Wij hopen daar ook weer veel van onze
Belgische leden te ontmoeten, neem gerust uw ruilmateriaal mee !
Omdat Hugo onze aanwezigheid bij de cafe-eigenaar vooraf wil melden
verzoekt hij iedereen die in de planning heeft om ook te komen hem
even vooraf een mailtje te sturen op hugovt2@gmail.com
 
18 – 20 oktober 2013:
De POSTEX wordt weer gehouden in de Americahal in Apeldoorn. U
vindt hier zowel een tentoonstelling als een aantal Nederlandse hande-
laren die overigens ook wel wat van Latijns Amerikaanse landen zullen
hebben, maar verwacht niet te veel. Met uw LACA/KNBF pasje krijgt u
korting op de toegangsprijs. Toch de moeite waard om te gaan kijken !
Nadere info op www.postex.nl

24 - 26 oktober 2013:
In Duitsland wordt jaarlijks de grote tentoonstelling en beurs BRIEF-
MARKENMESSE SINDELFINGEN gehouden, in Sindelfingen dus. Deze
schijnt zeer de moeite waard te zijn maar dat weet ik niet uit eigen
ervaring. Nadere info bij Paul Weda of op: www.briefmarken-messe.de

1 en 2 november 2013:
Op deze data wordt in ’s-Hertogenbosch de 1e Brabantse Ruilbeurs
gehouden onder de naam ZOETE LIEVE GERRITJE. Deze vindt plaats
in het Maaspoort gebouw, Marathonloop 1 te ’s-Hertogenbosch. Er
zullen particuliere en officiële handelarenstands aanwezig zijn. Open op
vrijdag van 10-17 uur en op zaterdag van 10-15 uur. Nadere informatie
op www.hertogpost-event.nl

19-25 november 2013:
Als u zin heeft in een uitstapje kunt u op deze dagen
gaan naar de Internationale Filatelistische FIP
Tentoonstelling BRASILIANA 2013 die zal worden
gehouden in Píer Mauá in Rio de Janeiro in Brazilië.
Het wordt georganiseerd door de Braziliaanse
Posterijen ECT en de bond FEBRAF ter gelegenheid
van het 350-jarig bestaan van de posterijen in Brazilië

http://www.fnip.be/
mailto:hugovt2@gmail.com
http://www.postex.nl/
http://www.briefmarken-messe.de/
http://www.hertogpost-event.nl/
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en 170 jaar na de uitgifte van de Bull’s Eyes postzegels. Deze wereld-
tentoonstelling is de grootste die in vele jaren is gehouden in Latijns
Amerika en heeft o.a. 3.200 kaders met zegels. En hij is goed te
combineren met uitstapjes naar Copacabana Beach en Ipanima. Check
svp de data op: http://brasiliana-2013.blogspot.nl. 

27 en 28 december 2013:
In de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld vindt weer de jaarlijkse
EINDEJAARSBEURS plaats waarin is opgenomen Stamptales voor de
kinderen. Open van 10-17 uur, de toegangsprijs is 3 euro. Er zijn ca. 160
handelaren, het is vaak erg druk en gezellig, dus aanbevolen. Ook dit
jaar zal LACA weer een stand hebben op deze beurs tussen Kerst en
Nieuwjaar. Als u mede de stand wilt bemannen kunt u zich melden bij
Paul Weda. Meer info vindt u op www.eindejaarsbeurs.nl

1 en 2 februari 2014:
De jaarlijkse FILATELIEBEURS wordt dit jaar niet in Loosdrecht maar in
Hilversum gehouden in de Dudok-Arena hal op het Arenapark in
Hilversum, vlak naast het NS station Hilversum Sportpark. Deze 26ste
beurs kent als vanouds veel stands van verenigingen en handelaren.
Voor elk wat wils ! De moeite van een bezoek waard. Naar verwachting
zal LACA ook hier een stand hebben staan, als u een dagdeel wilt
helpen om de stand te bemannen kunt u zich aanmelden bij Paul Weda.

15 februari 2014:
In Roden bij Groningen wordt op deze zaterdag een ééndaagse beurs
gehouden onder de naam Postzegelmanifestatie NOORD 2014 in het
Sportcentrum De Hullen. Ook op deze beurs zal een stand aanwezig zijn
van LACA; als u wilt helpen om de stand te bemannen bent u welkom en
kunt u zich melden bij Paul Weda. Info: www.wbevenementen.eu 

Meldt u aan als lid van LACA ! 
U kunt ons bereiken op beurzen in Nederland en België of via de website
www.laca.nl. Ons e.mail adres is info@laca.nl
Voor nadere inlichtingen kunt u ook bellen met de voorzitter of de secretaris.

http://brasiliana-2013.blogspot.nl/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.laca.nl/
mailto:info@laca.nl
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RAFAEL M. BARALT EN DE SS BARALT
door Hans Vinkenborg naar een idee van Anton Luijendijk

Omdat ons lid Anton Luijendijk vroeger gevaren heeft op de SS Baralt in
het Caribisch gebied kwam hij op het idee om iets over de geschiedenis
van de naamgever op te zoeken. Het blijkt een beroemde persoon te zijn
en hij komt voor op een postzegel van Venezuela. 

Rafael Maria Baralt y Perez is geboren in 1810 en stierf in 1860. Hij was
diplomaat maar ook schrijver en historicus. Als intellectueel had hij zitting
in de Spaanse ‘Real Academia Española’. Hij was voor Venezuela van
zoveel belang dat zijn stoffelijke resten zijn
bijgezet in het Nationale Pantheon. Rafael was
in Maracaibo vooral bekend geworden door de
bouw van het naar hem genoemde Baralt
Theater. Maar in de omgeving van het Mara-
caibo meer is ook een heel dorp naar hem
genoemd (Municipio Baralt) en een universiteit.
In 1960, 100 jaar na zijn dood heeft Venezuela
hem geëerd door de uitgifte van een postzegel
waarvan u hierbij een afbeelding aantreft.   

Het Baralt theater is voor Venezuela van veel cultureel belang. Het staat
in het centrum van de stad Maracaibo aan de Plaza Bolívar. De bouw
startte in 1839 op grond van de vader van Baralt. Het is sinds de opening
in 1840 vele malen verbouwd en vergroot en rond 1877 door vader
Baralt geschonken aan de stad Maracaibo. De toenmalige gouverneur
generaal Rafael Parra van de staat Zulia (waar Maracaibo in ligt) liet het
gebouw echter slopen en een nog groter theater herbouwen in neo
klassieke stijl. De opening vond plaats in 1883 en dat viel samen met de
100 jarige herdenking van het geboortejaar van Simón Bolívar.
Overigens gebeurde hetzelfde nogmaals in 1928 waarna het herbouwde
theater werd heropend in 1932. In November 1981 werd het theater tot
Nationaal monument verklaard wegens z’n belangrijke historische en
culturele waarde voor het land.     

Om redenen die nogsteeds niet helemaal opgehelderd zijn heeft de
KNSM (Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij) in 1921
een schip naar hem genoemd: de SS Baralt. Hier speelt waarschijnlijk
een goodwill-element mee, want dit schip deed, zeker in de eerste jaren,
dienst in de omgeving van Maracaibo en Curaçao. In 1933 ging hij over
naar de Koninklijke West-Indische Maildienst (KWIM) die sinds 1927
onderdeel vormde van de KNSM, waar hij tot 1950 voer. 
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De naam Baralt klonk al niet bepaald KNSM-achtig. Doorgaans waren de
namen van de Griekse en Romeinse mythologie favoriet. Mogelijk heeft
de KNSM dit schip uit commercieel oogpunt naar hem genoemd.
Kapitein Korver van de SS Baralt vertelde op een zeker moment dat het
schip, omdat het klein was en niet diep stak, ter vervanging van de Diana
werd ingezet op de Curaçao – Maracaibo dienst, mede omdat het meer
van Maracaibo niet erg diep was. Op die lokatie kwam langzaam de olie-

industrie op gang in de jaren
dertig. Lang heeft het schip er
niet gevaren en daar zal de
bemanning wel niet rouwig om
zijn geweest, want het is er
schroeiend heet ! En later duikt
de Baralt weer op in de dienst
naar de Kleine Antillen, waar tot
het begin der 30er jaren zeil-
schoeners het ladingaanbod van

en naar de bovenwindse eilanden behandelden. 
Op bijgaande foto van de SS Baralt, die genomen is in Curacao, kun je
zien hoe met een primitieve pompinstallatie water aan boord van de SS
Baralt wordt gepompt onder het toeziend oog van bemanningsleden. De
KNSM richtte hier een nieuwe service in met stoomscheepjes, een
novum voor de Kleine Antillen ! De eilanders moeten zijn uitgelopen naar
de haven om een stoomschip te kunnen zien.

Daaronder bevonden zich ook de SS Atlas en later de SS Clio en de SS
Ino, kustvaarders van 374 BRT die goederen voor overslag brachten
naar Port of Spain of naar Curaçao voor verder vervoer in een groot
schip. De SS Atlas werd in 1933 vervangen door de SS Baralt op de lijn
Curaçao - Kleine Antillen; het schip deed dienst voor het vervoer van
post en stukgoederen tot 27 mei 1941 waarna de SS El Libertador dit
overnam. En in die tijd werd waarschijnlijk ook St.Kitts regelmatig
aangedaan, één van de eilanden van de Kleine Antillen. De SS Baralt is
rond 1950 verkocht aan een rederij
in Cyprus en in 1958 vergaan in
een storm tussen Kreta en Kar-
pathos nadat hij uit Piraeus was
vertrokken op weg naar Djeddah. 

In 1990 gaf St. Kitts een serie
postzegels uit die geheel gewijd
was aan de scheepvaart van, naar
en langs dit eiland. Het zijn prach-
tige zegels die ontworpen zijn door S. Williams en de serie toont ook de
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schepen van de Saguenay-, Alcoa- en de Harrison line die ook in het
Caribisch gebied dienst deden, net als de SS Baralt van de
KNSM/KWIM. Onwillekeurig vraag je je dan af wat de SS Baralt voor een
eiland als St. Kitts betekent moet hebben om er een halve eeuw later
nog een postzegel aan te wijden.

Zoals gebruikelijk was in die tijd, had de SS Baralt een eigen stempel om
post mee af te stempelen die met dit schip werd vervoerd. Omdat dit
schip in het hele gebied aktief was komt dit stempel voor op brieven en
postzegels van bijna alle eilanden van dit gebied. Hieronder geven wij u
een aantal afbeeldingen waaruit dit blijkt met zegels uit de USA en
Curaçao. Het schip zowel als haar naamgever hebben hun ‘stempel’ op
de postale geschiedenis gedrukt. 

bronvermelding: 
• KNSM-boeken van Aad Schol, van Kapitein Korver en “A postal

history of Curaçao” van Julsen en Benders;
• het internet en Wikipedia en het persoonlijk archief van Anton

Luijendijk;
• de Nederlandse Scheepspost, deel II, van Claude Delbeke 
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Diverse voorbeel-
den van brieven
met het K.N.S.M.
stempel van de
SS Baralt naar de
U.S.A., Aruba en
London uit de pe-
riode 1935-1939. 
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ZEGELS VAN DE REPUBLIEK COUNANI OP
EEN VEILING IN AUSTRALIË
Op 6 juni jl werd in Australië een partijtje ongebruikte zegels van de
republiek Counani geveild bij IS Wright (Status International). Ik werd
hierop attent gemaakt door Anton Luyendijk en destijds hebben we alle
leden een e.mail gestuurd om hen te wijzen op dit kavel nummer 2386.
Dit is een afbeelding van het kavel:

De inzetprijs bedroeg AUS$ 500,- met een geschatte opbrengst van
AUS$ 1.000,-. Dat de zegels schaars zijn hoef ik u niet te vertellen. In
Corre(i)o nummer 27 van april 2011 heeft u alle details kunnen lezen
over de zegels van deze repu-
bliek. De republiek heeft maar kort
bestaan van 1886 tot 1891 en lag
grotendeels op het grondgebied
van het huidige Frans Guyana en
Brazilië, maar strekte zich uit tot
de grens met Venezuela.   

Tegenwoordig maakt dit gebied deel uit van Brazilië en heet het de
deelstaat Amapa. De zegels zijn zeer gezocht en de uiteindelijke op-
brengst bedroeg dan ook AUS$ 1.500,-. Niet slecht voor dit mooie kavel
zeldzame zegels ! 
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LOUIS TESTART EN DE 1e CHILEENSE LUCHT-
POSTZEGELS VAN 1927 (EN HET PRO-RAZA
VIGNET)
door Hans Vinkenborg naar een idee van Hugo Brinkgreve.

De Franse industrieel Louis Testart, woonachtig in Valparaíso, Chili, had
als grote wens om een ‘vliegmaatschappij’ te starten vanaf het moment
dat hij de eerste vliegtuigen gezien had. De vergunning hiervoor moest
gekregen worden van de Aeroclub de Chile (later opgevolgd door de
FAI) en in 1924 werd een aanvraag ingediend. Bij de besluitvorming
kwamen zelfs het Chileense parlement en de president te pas omdat
‘luchtverkeer’ in die tijd nog ongeregeld was en er ook nog geen
opleiding bestond voor piloot, laat staan een set eisen waaraan een
piloot moest voldoen voordat hij een vliegmachine met passagiers mocht
besturen. De aanvraag werd onderwerp van een zwaar politiek debat.
Louis Testart wilde een geregelde lijndienst opzetten en had een
concessie aangevraagd voor de verbinding tussen Iquique en
Concepción (met tussenstops) en tussen Valparaíso en Santiago. Maar
de vergunning werd uiteindelijk wel verleend en hij startte zijn ‘Sociedad
Aérea de Navegación Comercial’. Het was de eerste echte commerciele
luchtvaartmaatschappij van Chili, tot die datum was vliegen alleen een
sport of tijdverdrijf voor avonturiers. 

Hij begon zijn maatschappij met Junkers A-20 (waar 1 passagier in kon)
en Junkers F-13 (waar zes passagiers in konden) ééndekker
éénmotorige vliegtuigen. Hij kreeg ook toestemming om geregelde
luchtverbindingen te onderhouden met Argentinië. Wel werd hij verplicht
om op iedere lokatie waar hij mocht landen een hangar en een ‘hal’ te
bouwen en landingslichten te plaatsen. En verder kreeg hij meer
tegenwerking dan ondersteuning van het Chileense leger die in hem een
concurrent zag terwijl ze zelf nog een luchtmacht moesten opzetten. Dit
leidde er in 1928 zelfs toe dat Testart 6 maanden stil kwam te liggen. Het
ging allemaal niet zonder slag of stoot omdat er nog niets geregeld was
over luchtverkeersregels en veiligheid van passagiers en er was zelfs
geen officiele pilotenopleiding. Toen dit allemaal in grote lijnen geregeld
was kon Testart eindelijk beginnen. Inmiddels had de oprichter van Pan
American Airways in de USA (Juan Trippe) in Peru een beginnende
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luchtvaartmaatschappij overgenomen en omgenaamd in Peruvian
Airways Corp. en werd vandaaruit in Chili een maatschappij opgericht
onder de naam Chilean Airways Corp. die een lijndienst begon tussen
Santiago en Arica (in het noorden).
Door de tegenwerking en de concurrentie was het voor Testart  moeilijk
om het hoofd boven water te houden en daarom vroeg (en kreeg) hij
toestemming om ook post te gaan vervoeren tegen een extra vergoeding
door middel van het bijplakken van postzegels. Voor dat doel werd door
de overheid een postzegel beschikbaar gesteld van een niet uitgegeven
emissie; het betrof een zegel van 10 centavos met een afbeelding van
Bernardo O’Higgens die uitgegeven had moeten worden op 5 april 1918
ter gelegenheid van het feit dat de Slag van Maipú honderd jaar
daarvoor was bevochten waarbij de Chilenen de genadeslag toebrachten
aan de Spaanse overheersers. De tanding is 13 ½ x 14. Onderaan de
zegel staat ‘Centenario MAIPO’.

Deze fraaie zegel is bruin met een blauw portret van de generaal. Testart
kreeg deze zegel met 5 verschillende opdrukken in de waarde van 40 en
80 centavos en van 1,20, 1,60 en 2 pesos en de woorden Correo Aéreo.
U ziet hierboven een afbeelding van deze 5 zegels met opdruk. Het
waren de eerste luchtpostzegels van Chili. De eerste vlucht die Testart
maakte als geregelde luchtverbinding was tussen Santiago en
Valparaiso op 3 mei 1927. De zegels werden door Testart zelf op de
aangeboden brieven bijgeplakt en waren niet op het postkantoor te koop.
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Dat verklaart ook de erg hoge cataloguswaarde, ze zijn schaars. U ziet
hieronder twee voorbeelden van zulke brieven (voor en achterzijden).

 

Je ziet op de achterzijde een paars ovaal stempel dat door Testart is
geplaatst en de extra postzegels op de voorzijde die hij mocht bijplakken
als vergoeding. 
Op de tweede brief staat een tekst op de achterzijde geschreven, en die
ziet er alsvolgt uit. 
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De tekst laat zich alsvolgt vertalen: “Met veel genoegen geef ik deze
brief aan mijn jeugdvriend Don Jorge Testart, zoon van mijn
onvergetelijke vriend Don Luis Testart voor wie ik werkzaam ben
geweest als general manager van Aéronavegación Comercial en op de
eerste luchtlijndienst die in Chili operationeel was”. De rode stempel is
weer van Testart met zijn handtekening erdoor en op de voorzijde ziet u
weer de 5 zegels die zijn bijgeplakt. De brieven zijn beiden afgestempeld
in 1928 en als je dit op b.v. Ebay kunt vinden moet je denken aan een
inzetprijs van $ 1.000.

Naast de zegels uit de serie bestaat er ook een zegel zonder opdruk en
met een andere tekst aan de onderzijde. De nieuwe tekst luidt “PRO
RAZA” en de tanding is nu 14 x 15. U ziet hierbij een afbeelding van dit
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zegel. De datum 21 mei 1925 zal wel ergens naar
verwijzen, maar het is ons niet bekend naar wat.
En de tekst PRO RAZA verwijst naar een
scheiding van rassen, dus dat geeft zo ook niet
direct een aanknopingspunt. Dit is geen officieel
uitgegeven zegel en hij wordt normaal
ondergebracht bij de patriotische vignetten of
labels of fantasiezegels/cinderellas. Maar mooi is
hij wel ! Paul Weda bezit ook nog een
gestempeld exemplaar van deze zegel dus hij is
ooit daadwerkelijk bijgeplakt op brieven naast de frankering.

Als je goed naar het PRO RAZA vignet kijkt zie je
een dunne witte rand random het portret. Die witte
rand stond niet om het portret op de serie van 5
zegels van Centenario MAIPO. Dit is een
belangrijk gegeven, want de basiszegel van 10
centavos die voor de opdruk is gebruikt is ook ver-
valst. En op de vervalste zegels staat wel ook zo’n
dunne witte rand rondom het portret. Helaas
kunnen wij u daar geen afbeelding van tonen. Het
wordt dan ook verondersteld dat de vervalsingen

zijn afgeleid van het PRO RAZA vignet. De laatste afbeelding van de
zegel hiernaast is nogmaals de (ongebruikte, echte) zegel met 2 pesos
opdruk en die laten we zien omdat de opdruk hiervan licht naar boven is
verschoven, waardoor MAIPO goed leesbaar is geworden. En tenslotte
kan nog vermeld worden dat van de originele zegels ook (ongetande
drukproeven in omloop zijn, maar die zijn bijzonder schaars. Het is al
met al wel een interessante zegel. 

bronnen: 
• zegelmateriaal van Paul Weda, achtergrondinformatie van Hugo

Brinkgreve;
• informatie over Testart: internet + brieven van E.bay.

Heeft u uw gratis annonce voor de rubriek ‘Vraag en aanbod voor
LACA leden’ al opgegeven ?  Waar wacht u op ? Heeft u iets te koop of
zoekt u nog die ene zegel uit de serie ? Geef het door aan het bestuur !
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DE ‘GOLD CURRENCY’ OPDRUK VAN HAÏTI.
vertaald en bewerkt door Hans Vinkenborg.

Alle waarden van de zegels uit de emissie van 1898-1899 van Haïti,
waarvan u hiernaast een voorbeeld ziet, bestaan
met een rode opdruk uit 1906. De zegels tonen
afbeeldingen van president Simon Sam of van het
wapen. Deze opdruk bestaat uit een rechtop-
staand dubbelringsovaal met daarin de woorden: 
“SERVICE EXTERIEUR PROVISOIRE” en in het
midden de woorden: “EN PIASTRES FORTES”. 
Ook van deze opdruk ziet u bijgaand een zwart-wit
afbeelding. De opdruk heeft jarenlang bij een groot
aantal verzamelaars tot de vraag geleid waarom
deze eigenlijk nodig was. Onderstaand geven wij u

de meest waarschijnlijke verklaring hiervoor. De zegels hebben in de
Michel catalogus de nummers 89-103 (Yvert 98-112). 

De financiele situatie van de Republiek Haïti (ook
wel de zwarte republiek genoemd) was rond 1905
buitengewoon slecht. De ‘gourde’ was de geld-
eenheid en deze had aanvankelijk een waarde die
gelijk was aan een US dollar. Grote hoeveelheden
buitenlands geld wakkerden de inflatie fors aan
waardoor de gourde al snel in een vrije val be-
landde en deprecieerde tot nog maar 20 dollarcent.
Doordat de tarieven van frankering van post naar het buitenland
gekoppeld waren aan de buitenlandse tarieven had de regering steeds
meer gourdes nodig om de frankering naar het buitenland te kunnen
betalen. En op die manier raakte de regering snel door haar voorraad
bankbiljetten heen. 
Om dit probleem op te lossen werd een wet uitgevaardigd die bepaalde
dat frankering naar het buitenland voortaan moest worden betaald in
harde valuta. Voor dit doel werd een nieuwe munteenheid geïntrodu-
ceerd; naast de bestaande papieren geldeenheid die meer als binnen-
landse rekeneenheid fungeerde (gourde) kwam er een geldeenheid
waarvan de waarde aan de goudprijs was gekoppeld en die stabiel werd
verondersteld. Deze laatste geldeenheid werd de ‘piastre’ genoemd. De
piastre was verdeeld in 100 centimes en had een vaste koers van 1
piastre = 1 US dollar. 
Bij de American Bank Note Company in New York werden twee sets
postzegels besteld, één met het opschrift “CENTIMES DE GOURDE”
voor binnenlands gebruik en één met het opschrift “CENTIMES DE
PIASTRE” voor gebruik op post naar het buitenland. Uit de catalogi blijkt
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niet dat de eerste set postzegels ooit is ontvangen, de tweede wel.
Vooruitlopend op de ontvangst van deze bestelde postzegels werd
besloten dat er een tijdelijke uitgave nodig was in een harde
munteenheid die was gekoppeld aan het goud. Omdat er nog voorraden
van de zegels van de emissie van 1898-1899 in het pakhuis lagen werd
besloten om deze zegels te voorzien van de hierboven getoonde opdruk
waarna ze in gebruik werden genomen voor frankering van post naar het
buitenland.

De opdruk werd aangebracht als handstempel
waardoor er een veelvoud van afwijkingen en
variëteiten bestaan. Zo zijn alle zegels bekend
met een kopstaande opdruk, behalve de 1c groen
en de 4c rood. En de meeste zegels zijn ook
bekend met dubbele opdrukken. Leuk voor de
filatelisten onder ons. De serie met opdrukken is
toch vrij schaars en moeilijk te vinden omdat
deze in betrekkelijk kleine hoeveelheden is uitge-
geven. 

Volgens de publikaties hierover uit 1907 waren de hoeveelheden zegels
met deze opdruk alsvolgt:

1 centime: 29.000 stuks, waarvan 1/3 op de blauwe zegel en 2/3
op de groene zegel;

2 centimes: 13.000 stuks, waarvan niet de verdeling bekend is over
de oranje en de karmijn zegel;

3 centimes: 9.800 stuks;
4 centimes: 2.000 stuks;
5 centimes: 43.900 stuks waarvan ca. 5% op de bruine zegel;
7 centimes: 4.700 stuks;
8 centimes: 13.000 stuks;
10 centimes: 11.800 stuks;
15 centimes: onbekend;
20 centimes: 4.000 stuks;
50 centimes: 8.000 stuks;
1 gourde: 5.000 stuks.

Zoals te verwachten is bestaan er van de schaarse en dure zegels
vervalsingen die rijkelijk in de markt verkrijgbaar zijn, dus u bent
gewaarschuwd. Hieronder toon ik voor de duidelijkheid een aantal
voorbeelden van de (echte) zegels met opdruk (met dank aan Paul
Weda). 
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Opgemerkt moet nog worden dat de twee hoogste waarden ook nog
bestaan met een andere opdruk die ik hieronder vergroot laat zien. Deze
opdrukken vonden plaats in 1917 omdat er in de jaren 1917 tot 1920 een
groot aantal opruimingsuitgiften (zegels met opdruk) verschenen om
oude voorraden op te ruimen. Deze opdruk is nog zeldzamer dan de
‘gold currency’ opdruk hetgeen tot uitdrukking komt in de catalogus-
waarde.

Dit is al met al een mooie emissie met
een interessante achtergrondgeschie-
denis.

VRAAG EN AANBOD van/voor LACA leden
In de rubriek 'Vraag en Aanbod' kunnen alle leden van LACA gratis een
advertentie plaatsen of een oproep doen die iets met hun hobby te
maken heeft. Berichten kunnen worden doorgegeven aan de redactie, bij
voorkeur per e.mail. Dit is uw kans als u nog niet alles compleet heeft !
Corre(i)o is er ook voor u dus maak er gebruik van ! Als uw advertentie
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al is opgenomen, kijkt u dan s.v.p. even na of hij nog
aktueel is. Nieuwe advertenties zijn welkom.
Voor aankoop van filatelistisch materiaal kunt u tijdens
de bijeenkomsten o.a. terecht bij ons lid Bert Brinkman
die beschikt over een grote voorraad brieven van de
meeste landen of bij Geert Reijnen voor zegels. Catalogi
en literatuur kunt u kopen of bestellen bij Koos Fase. 

Hans Vinkenborg zoekt:
• vervalsingen van zegels van Cuba en Puerto Rico, ook op brief;
• postzegels van Puerto Rico waarop de plaatsnaam goed leesbaar is

in de stempel, of zegels waarop een bijzonder stempel voorkomt.
Het gaat hier bij voorkeur om losse zegels, maar alles is welkom;

• ongebruikte briefkaarten Cuba, Edifil nrs. 20, 21, 23 en 24.
Duurdere stukken of gehele verzamelingen zijn ook welkom, laat het
s.v.p. horen als u wat heeft ! Ook heb ik zelf veel zegels van Cuba en
Puerto Rico dubbel, ik neem dit meestal mee naar de bijeenkomst maar
u kunt mij ook rechtstreeks benaderen ! Telefoon: 023 - 525.6681 of
e.mail j.a.vinkenborg@ziggo.nl.

Verder zoekt Hans Vinkenborg ook nog de volgende zegels:
• vervalsingen van de Barquito zegels van Buenos Aires van de

emissie 1858;
• originelen en nadrukken van de 1903 zegels van Estado Guayana,

Maturin, Mariño, Yrapa, Sucre, Guiria en Yaguaraparo (Venezuela),
allen met dezelfde afbeelding van een schip;

• particulier uitgegeven zegels door scheepvaartbedrijven in het
Caribisch gebied (La Guaira, Porto Cabello, San Tomas, Hapag, e.d.).

Contactgegevens: zie boven. 

Koos Fase zoekt briefkaarten uit Brazilië vanaf het begin tot 1970 met
een goed leesbare vertrek- en aankomststempel, liefst met bestemming
Nederland ! Aanbiedingen s.v.p. naar 14fase@hetnet.nl
 
Hugo van Tilburg heeft een groot aanbod van partijen en landenverza-
melingen en is gespecialiseerd in Brazilië. Neem gerust contact met hem
op als u iets in het bijzonder zoekt zodat hij dit mee kan nemen naar de
bijeenkomst. Verder is Hugo op zoek naar zoveel mogelijk zegels van
Brazilië van Mi. nummer 97, koop of ruil ! Telefoon: 0032.3.877.0655.

Alec Breunesse zoekt Uruguay LP Pegasus gebruikt, met leesbaar
datumstempel; Spaans Cuba gebruikt opdrukken 1883 op Alfonso XII;
Spaans Cuba telegraafzegels gebruikt; Argentinië gebruikt tussen
1978-1990 en Argentinië gebruikte zegels met opdrukken M.A., M.G.,

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:14fase@hetnet.nl
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M.H. t/m M.R.C.; Inini gebruikte zegels. Als u wat heeft graag contact
opnemen via het e.mail adres: alecjbreunesse@gmail.com

Frits van Beekum zoekt vervalsingen van Brazilië en Mexico. Gaarne
een berichtje via email: f.vanbeekum@gmail.com of telefoon nummer:
06-5099.0053.

Paul Weda zoekt bijzondere en/of mooie stempels op zegels, maar ook
proeven, plaatfouten en afwijkingen. Ook andere bijzonderheden en
fiscaalzegels zijn van harte welkom. Ook in boeken en catalogi is hij
geïnteresseerd. Neem s.v.p. contact op voor overleg. Maar let op: dit
verzoek geldt voor alle landen behalve voor Argentinië, Brazilië, Para-
guay, Bolivia, Venezuela, Mexico en Panama ! Overigens heeft hij ook
veel aan te bieden van dit materiaal, dus als u zoiets zoekt kunt u ook bij
hem terecht. Tel. nr. 010-480.2961 of per email pweda@live.nl. 

Ton Schotgerrits vraagt of iemand voor hem een (zeer) oude Stanley
Gibbons catalogus over heeft. En verder of iemand een valse zegel heeft
van Brazilië, te weten Yvert nummer 8 (1944, 180 reaal). Graag even
bellen naar 030-228.5462.

Peter Willems zoekt één of meer Schaubek albums van bruin kunstleer
met goudkleurige versiering op de bovenste helft van het voorplat en op
de rug “Schaubeks Permanent Album”. Deze zijn van ca. 1930. De
inhoud is onbelangrijk, het gaat om de albums. 
Verder wordt zegelmateriaal gezocht, en wel alsvolgt: Antioquia Mi. 1,
37, 38, 59 en 70, Cordoba Mi. 1 en 2, Cundinamarca Mi. 5, 6 en 11,
Ecuador Mi. 148, 149, 289 en D137, Canal Zone Mi. I/VII, P6, 14 en 15,
Nevis Mi. 18, Panama Mi. 45, Santander Mi. 8 en 14 en Tolima Mi. 2,
14 en 47. Als u iets heeft wordt u verzocht contact op te nemen op
telefoon nr. 070-511.3102.

Geert Reijnen heeft een zeer grote voorraad zegels van bijna alle
landen van Zuid- en Midden Amerika zowel gestempeld als postfris. Als
u hem gemist heeft bij een bijeenkomst kunt u hem uw mancolijst sturen
naar g.reynen1@chello.nl of hem bellen op telefoon nr. 024-356.7491.
Als prijsindicatie moet u denken aan 25% van Michel prijzen. 

Ger Sweijen zoekt ansichtkaarten met een afbeelding van een passa-
giersschip, het maakt niet uit van welke vlag doch wel van voor 1970. Als
u iets voor hem heeft kunt u contact opnemen op telefoon nr. 035-
542.1789 of per e.mail naar gsweijen@hetnet.nl

Richard Tilman zoekt 2 zegels waarvan hierbij een zwart/wit afbeelding
wordt getoond. Het betreft een zegel van El Salvador, uitgegeven 13 mei

mailto:alecjbreunesse@gmail.com
mailto:f.vanbeekum@gmail.com
mailto:pweda@live.nl
mailto:g.reynen1@chello.nl
mailto:gsweijen@hetnet.nl
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2004 (uitbreiding EU) en een zegel van Peru,
uitgegeven 2 juli 2008 (EuroLat top). Wie kan
deze zegels leveren ? Bij voorkeur postfris,
maar gebruikt mag ook. Telefoon nummer 06-
5517.3625 of per e.mail naar rc.tilman@xs4all.nl

Wilt u svp uw
dubbelenalbum na-
kijken om te zien of
u de bovenstaande leden kunt helpen?
Neem uw ruilmateriaal mee naar de vol-
gende bijeenkomst ! Als u zelf ook iets

zoekt of wilt aanbieden: meldt dit dan bij Hans Vinkenborg of bij het
bestuur zodat u hier ook kan worden vermeld. Alvast bedankt.

Staat uw naam er hierboven niet bij ? Dan heeft u vergeten om uw gratis
annonce in te sturen. Het kan alsnog stuur het toe !

P R IJ S V R A A G  !!!!

Het bestuur van LACA overweegt om de naam van ons blad te
wijzigen. Wij zullen na de zomer hierover een beslissing nemen. Graag
willen wij u de gelegenheid geven om een nieuwe naam te suggereren;
die moet natuurlijk wel iets te maken hebben met onze hobby en het
verzamelgebied. Ook als u vindt dat we de naam niet moeten wijzigen
horen wij dit graag van u. Alle reakties kunt u tot 1 oktober a.s. sturen
naar j.a.vinkenborg@ziggo.nl. Als de door u bedachte naam wint krijgt
u naast eeuwige roem een fles wijn voor de moeite. Wat vindt u een
goede naam voor het blad ? 

mailto:rc.tilman@xs4all.nl
mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
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Een Vreemde Eend in de Bijt
Heeft u dat ook meegemaakt ? Je koopt een partijtje en
dan zitten er ineens zegels tussen die er niets mee te
maken hebben. Soms zijn die nog wel enigszins thuis
te brengen, maar soms is het niet eens duidelijk wat
het is. In de rubriek 'Een Vreemde Eend in de Bijt' kunt
u die zegels voorleggen aan de andere LACA leden en
aan de redactie, bij voorkeur met een scherpe
afbeelding. 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 zal worden opgelost, maar laten we het proberen.
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 de
redactie van deze rubriek (Hans Vinkenborg) zodat we hier de volgende
keer melding van kunnen maken. Uw ervaring en kennis is echt nodig !!

Op de zegels van Argentinië die ik in de vorige aflevering van Een
Vreemde Eend in de Bijt heb laten zien en die uitgegeven waren door
het Centro Acción Española in Buenos Aires heeft verder niemand
gereageerd, zodat ik aanneem dat er niemand verdere informatie over
deze zegels heeft. Misschien hebben we meer geluk met onderstaande
zegel van Guatemala. Ik heb in de catalo-
gus gekeken maar ik heb deze zegel niet
kunnen vinden. 
De voorstelling is fraai; een oud zeilschip in
een haven met een rotskust op de
achtergrond. Naast ‘Guatemala’ staat
onderop de zegel ‘correos, cinco cent’,
maar verder staat er geen tekst op. Ook de
naam van de drukkerij ontbreekt onder het
zegelbeeld. De tanding is onregelmatig en
het papier is zacht en meer beige dan wit.
Opvallend is dat deze zegel is afgestem-
peld waardoor minimaal de indruk gewekt
wordt dat deze echt gelopen heeft. 
Wie kan ons vertellen wat dit voor een zegel is? Stuur uw reactie svp
naar de redactie van dit blad.
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De bijeenkomsten worden gehouden in het Cultureel & Vergadercentrum
“H.F. Witte” Henri Dunantplein 4 te 3731 CL De Bilt. Het telefoonnummer
van het centrum is 030 – 220.3954. De zaal is geopend vanaf 12.00 uur
tot 17.00 uur.

Routebeschrijving: 
Per Auto: Rijdend op de A27 (Hilversum - Breda) neemt u ter hoogte van
de stad Utrecht de afslag 30 (Veemarkt - De Bilt). Rij richting De Bilt
(over de Biltse Rading) en bij de eerste verkeerslichten gaat u rechtsaf
(Blauwkapelseweg). Na ± 150 meter gaat u linksaf (de Alfred Nobellaan)
en na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerhand het Cultureel &
Vergadercentrum “H.F. Witte”.

Per Openbaar Vervoer: Buslijn 77 rijdt van het Busstation Zuid bij het NS
Centraalstation Utrecht naar NS station Bilthoven. Uitstappen bij de halte
Blauwkapelseweg hoek Alfred Nobellaan in De Bilt. Volg de Alfred
Nobellaan 500 meter en u ziet H.F.Witte aan uw linkerhand. Dit is ca. 5
minuten lopen.
Stapt u uit op de Hessenweg in De Bilt dan loopt u via de Looydijk naar
de Alfred Nobellaan en dan ziet u het centrum voor u. Vanaf de
Hessenweg is het ook ca. 5 minuten lopen. 

Inhoudsopgave: pagina:
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Ereleden:
Kees de Velde Harsenhorst, Sybolt Harkema, Jan van Rijn en Hugo
Brinkgreve.

Kascommissie: Martin Beekhuis en Herman Rakers, reservelid: Ger
Sweyen.
 Veilingmeester: Daan de Ruiter.
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Het PRO-RAZA vignet van Chili; zie voor meer
details het artikel in dit bulletin !

Meldt u aan als lid van LACA ! 
U kunt ons bereiken op beurzen in Nederland en België of via de website
www.laca.nl. Ons e.mail adres is info@laca.nl

Voor nadere inlichtingen kunt u ook bellen met de voorzitter of de
secretaris.

http://www.laca.nl/
mailto:info@laca.nl
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