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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. 

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 en staan op onze website.

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.  
Er is 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 0032.478.954.514 
overige medewerkers: diverse leden assisteren tijdens bijeenkomsten en

beurzen 

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
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Inleiding door de Voorzitter
Welkom in het feestelijke Jubileumjaar van LACA ! In 2014 bestaat
LACA 50 jaar en dat gaat u op veel manieren
merken. U zag op de voorpagina al dat we ons
jubileum vieren en ook tijdens de bijeenkomsten
zult u dit merken. Zo houden we bij alle 4 de
bijeenkomsten een postzegelquiz waarin u kunt
raden uit welk land uit ons verzamelgebied de 20
zegels komen die u te zien krijgt. En daarmee

kunt u een goede fles wijn winnen. En verder is er natuurlijk de
jubileumexcursie die begin september wordt gehouden en die
wordt afgesloten met een diner. In de bijeenkomst van maart
hopen wij u al meer te vertellen over de datum en de plaats
waar dit plaatsvindt.  

In de afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om onze website
verder te verbeteren en dat is goed gelukt. Inmiddels is in het voor leden
toegankelijke deel van de website het aantal links naar verenigingen en
organisaties meer dan verdubbeld. Ook hebben wij 20 oude versies van
de Corre(i)o kunnen plaatsen die geheel opnieuw zijn opgemaakt en
waarvan de afbeeldingen nu grotendeels in kleur zijn, terwijl u vroeger de
zwart/wit versie heeft ontvangen ! In de komende maanden zullen wij, als
de tijd het toelaat, nog veel meer verbeteringen op de website aan-
brengen, wij houden u op de hoogte. U vindt alles bij www.laca.nl.

Als u nog geen inloggevens heeft voor het besloten gedeelte van de
website dan kunt u die opvragen bij Richard Tilman. Op de website vindt
u ook de vraag en aanbod rubriek van de leden en aktuele nieuws-
berichten. Inmiddels heeft het bestuur besloten om voorlopig geen
wijziging in de naam van ons blad door te voeren omdat de enige goede
nieuwe naam te lang werd bevonden. Verderop, in de rubriek berichten
van het bestuur zullen wij u over meer beslissingen informeren.

De komende bijeenkomst in maart is een Algemene Ledenvergadering
en daarin zullen veel onderwerpen van algemene aard aan de orde
komen, waaronder de Jaarrekening 2013 en de Begroting 2014, het
Veilingreglement dat is herzien, diverse voorgestelde wijzigingen in de
Statuten en het HH reglement en het verslag van de secretaris. Maar er
is ook volop tijd om te postzegelen en Paul Weda zal iets uit zijn
verzameling El Salvador laten zien en toelichten.

http://www.laca.nl/
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In het komende jaar zal LACA met een promotiestand aanwezig zijn op
diverse beurzen, waaronder de Filateliebeurs, de beurzen in Roden en
Houten en in Antwerpen en tenslotte op de Eindejaarsbeurs. Als u Paul
wilt helpen bij de standbemanning wordt dat zeer op prijs gesteld. Dit
jaar zal LACA een aantal keren adverteren in het Maandblad Filatelie en
voor de stand hebben wij een knalgele 2 meter hoge banner later maken
waarmee we in ieder geval zullen opvallen.

Gelukkig hebben we de afgelopen weken ook weer een aantal nieuwe
sponsors bereid gevonden om in ons blad te adverteren, want zonder
hen kunnen wij het plaatje niet financieel rond krijgen. Vanaf nu zult
advertenties vinden van Corinphila Veilingen en van PZ Veiling Rijnmond
waar u terecht kunt voor grotere zaken, van Postbeeld die duizenden
zegels en series aanbied van ons verzamelgebied en bij onze leden Bert
Brinkman voor brieven/postwaardestukken en Koos Fase voor
literatuur/boeken. Dus als u iets nodig heeft kunt u zich tot deze
‘preferred suppliers’ wenden, wij raden u hen van harte aan ! 

Wij vertrouwen erop u in maart weer te mogen begroeten op onze
bijeenkomst ! Tot dan. Hans Vinkenborg.
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Agenda voor de komende bijeenkomst
Op zaterdag 22 maart 2014 zal LACA een
Algemene Ledenvergadering houden in het Cultu-
reel & Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. U
bent hierbij van harte uitgenodigd. Er staan deze
keer een aantal belangrijke voorstellen op de
agenda, dus laat de kans niet voorbijgaan om uw
stem te laten horen. De routebeschrijving staat
achterin dit blad.
De zaal is open vanaf 12 uur en er is ook ruim
voldoende tijd beschikbaar om postzegels 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 

12.00 uur Zaal open voor de leden + ruilen, verkopen/kopen + er is
gelegenheid om te lunchen.

13.00 uur Opening van de Alg. Ledenvergadering, inleiding door de
voorzitter + bestuursmededelingen.

13.10 uur Diverse voorstellen volgens de agenda van de ALV, waar-
onder de jaarrekening 2013 en begroting 2014, het nieuwe
veilingreglement, het overzicht ledenverloop en diverse statu-
tenwijzigingen (zie verder de Agenda met bijlage bij dit blad).

14.00 uur Presentatie door Paul Weda over de Escalón uitgifte uit 1906
van El Salvador.

14.15 uur LACA postzegel Jubileum quiz ! Prijs: een goede fles wijn.
14.30 uur Postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, nader kennis maken en

informatie uitwisselen met rond 15.00 uur de bekendmaking
van de quizprijs winnaar.

17.00 uur Sluiting.

Neem gerust uw (ruil-)materiaal mee want er is voor en na de
verschillende agenda onderwerpen voldoende tijd om te postzegelen. De
bijeenkomst wordt deze keer weer gehouden in de kleine zaal direct links
bij binnenkomst (zaal OverDeVecht).

Wij zien er naar uit om u weer allen te ontmoeten bij deze LACA
bijeenkomst, tot ziens op 22 maart ! 
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BRIEVEN en POSTWAARDESTUKKEN ZUID AMERIKA

www.bbfila.com

Ook voor Nederland en voormalige koloniën.
Of bezoek mijn stand op één van de volgende beurzen:

18-19 April 2014 - Brievenbeurs – Gouda - NL
8-10 mei 1014 – Essen - DE

18-19 juli 2014 - Racecourse York - UK
4-6 september 2014 - Sberatel - Praag - CZh

17-18 oktober 2014 POSTEX - Apeldoorn –NL

           
                                  

Bert Brinkman  - Gouda -  e-mail bbfilatelie@planet.nl
Online brieven op: www.bbfila.com

http://www.bbfila.com/
mailto:bbfilatelie@planet.nl
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BERICHT VAN HET BESTUUR
 

Algemene Ledenvergadering
Een van de voorstellen op de ALV zal zijn om
uit de KNBF te treden omdat ons dat jaarlijks
veel geld kost en er geen aanwijsbare voor-
delen tegenover staan. We hebben dit ook
nodig om kosten te besparen. Als de ALV vóór
stemt, zoals het bestuur voorstelt, dan scheelt
ons dat ruim 300 euro per jaar. De statuten moeten dan ook worden
aangepast. Nadere toelichting op de ALV. Ook het Veilingreglement is
op veel punten verbeterd en wordt aan u voorgelegd; dit dient uitsluitend
om de regels beter vast te leggen. Wij verwijzen u naar de bijlage voor
meer details. 

Inleveren veilingkavels gevraagd
Voor de veiling van mei kunt u weer kavels inleveren. U wordt verzocht
om een lijst met een duidelijke omschrijving bij te voegen van de te vei-
len kavels en van de kwaliteit, met vermelding van de gewenste inzet-

prijs en de cataloguswaarde. Dit maakt het makkelijker
voor ons om de veilinglijst samen te stellen. Als er geen
duidelijke omschrijving wordt gegeven, kunnen er moge-
lijk 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 (bij
voorkeur electronisch) sturen naar Richard Tilman. 

Presentaties tijdens bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten in 2014 wordt u in de
gelegenheid gesteld om iets van uw verzameling te laten
zien en om dat toe te lichten. Wij beschikken over kaders
die daartoe kunnen worden opgesteld. Het maakt de
bijeenkomst levendig als er een presentatie kan worden
gegeven en die hoeft 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 ook deze
keer is er weer een presentatie. Doet u ook een keer mee ? 

Artikelen
Wij zijn verheugd dat er een aantal leden positief heeft gereageerd op
onze oproep om artikelen in te sturen, zowel originele artikelen als een
kopie van een eerder in het buitenland gepubliceerd artikel. In principe is
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alles wat met de filatelie van ons verzamelgebied te
maken heeft welkom. Het resultaat ziet u terug in de
Corre(i)os. Blijf alstublieft artikelen aanleveren,
zonder uw medewerking kunnen we de Corre(i)o’s
immers niet vullen ! Wij rekenen er op. Stuur uw
bijdrage naar Hans Vinkenborg.

Excursie in september
Op de bijeenkomst zullen wij u nader informeren over de excursie en het
diner die we begin september zullen houden. Ook per e.mail zullen wij u
binnenkort hierover informeren.

Een Vreemde Eend in de Bijt
Heeft u dat ook meegemaakt ? Je koopt een partijtje en
dan zitten er ineens zegels tussen die je niet kunt thuis-
brengen. 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 waar-
op zij geen antwoord weet ! Dit kunnen vragen zijn met
betrekking tot zegels, maar ook m.b.t. onbekende stempels, vreemde op-
drukken, vermeende vervalsingen, literatuur, etc. Het staat vanzelf-
sprekend niet vast dat uw of onze vraag zal worden opgelost, maar laten
we het proberen. Als u weet wat het is en een plausibele oplossing kent,
horen wij het graag van u. Uw ervaring en kennis is echt nodig !!

In de vorige aflevering toonde ik u een zegel van Mexico, hierop is
geenenkele reactie binnengekomen. Dus blijkbaar
wist u het ook niet ! Hebben wij geen Mexico
verzamelaars binnen onze vereniging ? Deze keer
toon ik u een vignet van Colombia, althans, ik ga
er van uit dat dit geen postzegel is die door de
overheid is uitgegeven. Of toch ? Interessant is dat
de voetregel onder het zegelbeeld vermeld dat de
zegel gedrukt is bij de American Bank Note Co.,
maar er staat ook Litho vermeld hetgeen
ongebruikelijk is. Wat betekent dat ? Ik vermoed
dat dit een ‘officieel’ vignet is dat gebruikt werd
voor de promotie van Colombiaanse koffie. Maar door wie, waarom en
wanneer ? Weet u iets over dit prachtige vignet ? Bestaan er nog meer
verschillende van ? Als u iets weet dan ontvangen wij graag uw reactie
t.a.v. Hans Vinkenborg.
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BOLIVIA – DE ZEGELS MET 9 EN 11 STERREN
UIT DE EMISSIE VAN 1868 en 1871
door: Bosco van Welie

De Boliviaanse posterijen brachten in 1868 een serie nieuwe postzegels
"wapen in kring" in omloop ter vervanging van de "condor in ovaal"
zegels. Deze nieuwe zegels, die voor veel Bolivia specialisten de
mooiste zijn die Bolivia ooit heeft uitgegeven, hebben als afbeelding een
variatie op het toen geldige wapen van Bolivia. Het oorspronkelijke
wapen van 1825 (het onafhankelijkheidsjaar
van Bolivia) werd al in 1826 grondig ver-
anderd en bleef geldig tot 1888. De (derde)
versie bleef met een geringe variatie tot op de
huidige dag geldig. Het wapen dat ten grond-
slag lag aan de nieuwe postzegel was dus dat
van 1826 en droeg reeds kenmerken van het
toekomstige wapen van na 1888. Het zag er
uit als op deze afbeelding. 

Wikipedia beschrijft het wapen van 1826 als volgt: het wapen bestaat uit
een centraal ovaal met aan weerszijden de volgende tekst: "República
Boliviana" en aan de onderkant zes sterretjes, in tegenstelling tot het
voorafgaande wapen, dat er maar vijf had, vanwege de toevoeging van
de nieuwe provincie Oruro, die  zojuist gecreëerd was. Aan de binnen-
kant van het ovaal bevindt zich in het midden de "Cerro Rico", de
zogenaamde zilverberg van Potosi, links daarvan de opgaande zon en
onderaan het ovaal een alpaca, een broodboom en een graanbundel.
Aan weerszijden van het ovaal bevinden zich vier driekleurige vlaggen
(geel, rood en groen) met vier lanzen als vlaggestok, alsmede vier
geweren met bajonet en twee kanonnen. De sterren in beide wapens
slaan dus op het aantal provincies in het land. 

Aangezien de American Bank Note Company (New York) al postzegels
had uitgegeven voor Chile, Argentinië, Brazilië en Peru, besloot de
Boliviaanse regering de nieuwe postzegeluitgave aan deze firma toe te
vertrouwen. Zij droeg de Boliviaanse consul in New York op om de
uitvoering van deze zegels in opdracht te geven volgens een
bijgevoegde afbeelding en volgens de kleuren en de nominale waarden
die in het dekreet van 20 december 1867 waren vastgelegd. 

Artikel 1 van genoemd dekreet luidt als volgt: Er worden vijf postzegels
uitgegeven met verschillende kleuren en wel een van 5 Centavos
(groen), van 10 Centavos (rood), van 50 Centavos (blauw), van 100



9

Centavos (geel, wat later bronskleurig werd) en van 500 Centavos
(zwart). Dit dekreet was echter de (voorlopig) laatste stap in een proces
dat al veel vroeger begonnen was, want al in begin augustus 1867 gaf de
Boliviaanse regering de opdracht om 5 stalen drukplaten te graveren van
100 zegels van elke waarde. De consul vroeg de American Bank Note
Company of er met deze platen voor een nominale totale waarde van
70.000 Bolivianos postzegels gedrukt konden worden, alsvolgt: 400.000
groene zegels van 5 Ct, 200.000 rode zegels van 10 Ct, 20.000 blauwe
zegels van 50 Ct, 10.000 gele zegels van 100 Ct en 2.000 zwarte zegels
van 500 Ct.

Met haar schrijven van september 1867 antwoordde de American Bank
Note Company positief. Zij garandeerde voorts dat er met elk van de
platen 30.000 goede kopieën, oftewel 3.000.000 zegels, gedrukt kunnen
worden en dat deze platen aansluitend geretoucheerd zouden kunnen
worden voor de helft van de prijs. En dat daarna nog eens 25.000 goede
kopieën kunnen worden gedrukt. Voor het graveren van elk van de 5
platen werd een som van $200 afgesproken en voor het drukken en de
perforering de som van 1.221,20 goud-Bolivianos, betaalbaar in wissels.
Deze hoeveelheden, met o.a. deze specificaties werden inderdaad door
American Bank Note Company gedrukt, geperforeerd, verpakt en in
zinken kisten aan de Boliviaanse regering overhandigd. Dit representeert
de bovengenoemde uitgave van 1868.

Hiernaast ziet u een exemplaar van de
zegel van 5 Centavos groen met 9 sterren
uit de serie van 1868 van het bedoelde
type.
Voor een beter begrip van wat er toen
volgde is het belangrijk te weten dat Chile
en Bolivia op de 10de augustus 1866 een
verdrag gesloten hadden over de definitive
grens tussen beide landen midden door de
Atacamawoestijn, welke tot dan toe in ver-
band met de exploitering van salpeter
voortdurend betwist was. Deze grenslijn
verliep tenslotte conform de 24ste

breedtegraad. Het verdrag ging ook over de ontginning van guano aan
de kust van genoemde woestijn. Deze grenslijn gaf aanleiding tot
nieuwe geografische naamgevingen op Boliviaans grondgebied.

Het oorspronkelijke ontwerp van de zegels die in 1867 naar de American
Bank Note Company was gestuurd, enkele maanden voor het
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betreffende dekreet van december, toonde 9 sterretjes, die de toen
bestaande 9 provincies van het land symboliseerden. Maar intussen had
President Melgarejo, die door een staatsgreep aan de macht was
gekomen, een nieuwe grondwet uitgevaardigd, waarin niet 9 maar 11
provincies waren vermeld. President Melgarejo verlangde dat de
postzegels navenant zouden worden veranderd en 11 sterretjes in plaats
van 9 zouden bevatten. De afbeelding toont
aan hoe de American Bank Note Company
dit gedaan heeft. De firma voegde op elke
zegel van elke plaat links en rechts boven
de lansvoeten die de rij van 9 sterren
afsloten aan weerszijden een sterretje toe.
Van de platen met 11 sterretjes werden
vervolgens de volgende hoeveelheden
besteld: 800.000 zegels van 5 Ct groen;
400.000 zegels van 10 Ct rood; 30.000
zegels van 50 Ct blauw; 20.000 zegels van
100 Ct brons en 1.000 zegels van 500 Ct
zwart.

Deze zegels, die dus in tweede instantie werden gedrukt en later
uitkwamen vertegenwoordigen volgens alle catalogi de uitgave van 1871,
hoewel ze berustten op hetzelfde dekreet van december 1867 en de
bewerkte oorspronkelijke drukplaten. Tenslotte deelde de American Bank
Note Company de Boliviaanse regering mee, dat ze uiteindelijk in totaal
de volgende hoeveelheden zegels van deze serie gedrukt had:
1.200.000 zegels van 5 Centavos, 600.000 zegels van 10 Centavos,
60.000 zegels van 50 Centavos, 30.000 zegels van 100 Centavos, en,
6.000 zegels van 500 Centavos. 
Volgens Von Boeck werden de zwarte zegels van 500 centavos, zowel
die met negen als die met elf sterren, niet gebruikt om post te frankeren.
Een zo hoge waarde had geen praktische toepassing. De exemplaren,
die postaal gebruikt lijken te zijn dragen ofwel een vals stempel of zijn
gebruikt bij de interprovinciale postgirodienst. Bij elke postgiro-
overmaking stuurden de postkantoren de verschuldigde en betaalde
belastingsom in gestempelde postzegels mee. Deze zegels waren dan
afgestempeld ofwel met het stempel van het betreffende postkantoor
ofwel met pen en inkt onbruikbaar gemaakt.

Bronvermelding:
• Wikipedia en het internet en diverse postzegel catalogi;
• artikel: El Sello más Caro de Bolivia, door Eugenio Von Boeck, 1971,

Santa Cruz, herdrukt in 2012.
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Postzegelveiling Rijnmond feliciteert LACA met
haar 50 jarig jubileum !!

• inzendingen altijd welkom
• 2 interessante veilingen per jaar
• gratis catalogus op aanvraag, gratis taxaties

Postzegelveiling Rijnmond
Westewagenstraat 60
3011 AT Rotterdam
telefoon nr: 010 – 213 09 86
www.rynmond.com
e.mail: rynmond@xs4all.nl
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POSTAAL GEBRUIKTE ‘MARITIMA’ SCHEEPS-
STEMPELS VAN CHILE (1840-1955)
door: Hugo V. Brinkgreve

In dit artikel geef ik u een overzicht van de postaal gebruikte scheeps-
stempels van Chile in de periode 1840 tot 1955. De hieronder vermelde
gegevens zijn verkregen uit eigen onderzoek m.u.v. die inzake cabotaje
(serif), ultramar en paquebot, welke zijn overgenomen van de gegevens
van M. Rego en J.C. West. Ik toon u achtereenvolgens (1) Zeepost via
en naar Valparaiso, (2) Zeepost vanuit Valparaiso en (3) Zeepost vanuit
Santiago de Chile.

1. Zeepost via en naar Valparaiso
Rond 1835 werd de regulering van het postvervoer voor nationaal ver-
keer per schip opgestart. De kosten hiervoor werden vastgesteld op 5
cts. boven het normale binnenlands tarief. Om deze post te herkennen
van de post welke vanuit het buitenland kwam werden 2 verschillende
balk stempels gebruikt, `cabotaje` voor binnenland en `ultramar` voor
buitenland.

Het CABOTAJE
stempel:
    

Dit is een niet met zegels gefrankeerde scheepsbrief uit Illapel gedateerd
20 oktober 1857 die is aangekomen in Valparaiso op 26 oktober 1857.
De correcte frankering was 2 x 10 cts voor binnenland (vanwege het
gewicht) + 5 cts voor het gebruik van de kustschepen (Cabotaje) dus
totaal 25 cts., conform het portostempel. 

Deze stempels werden uitgevoerd in rood
voor ongefrankeerde post en in het zwart
voor gefrankeerde post. Het gebruik is bekend met serif
letters (van 1845-1857, zie boven) en voor normale let-
ters (van 1889-1897, zie hiernaast).
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Het ULTRAMAR stempel werd gebruikt voor post die van overzee werd
aangevoerd ter onderscheiding van binnenlandse post. Het stempel
ULTRAMAR bestaat ook in 2 uitvoeringen. 

Deze brief is in Valparaiso gestempeld in transit voor verdere verzending
naar Santiago; dit is een extreem zeldzame brief. 

HAUTE MER / ALTA MAR. 

Dit is een kaart via Valparaiso naar Engeland gedateerd 10 maart 1901
met het stempel HAUTE MER / ALTA MAR. Dit stempel werd in Valpa
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raiso aangebracht op poststukken die aan boord afgegeven werden voor
verder vervoer per zeepost.

     ca.1900         ca.1911

Het PAQUEBOT stempel

Dit is het enig bekende PAQUEBOT
stempel op brief naar Santiago, in
transit gestempeld in Valparaiso op 21
april 1906 (gegevens J.C.West).

 

2. Zeepost vanuit Valparaiso
MARITIMA 1

         07-05-1901   21-03-1904
Het stempel ‘maritima 1’ was in gebruik van 1898 t/m 1908.

MARITIMA 2

          08-01-1911 25-03-1911
Het stempel ‘maritima 2’ was in gebruik van 1906 t/m 1924.
Hieronder een anzichtskaart van Miramar (bij Valparaiso) naar Lyon,
Frankrijk, gedateerd 3 december 1909.
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MARITIMA 3

    07-12-1910               30-08-1911

Het stempel ‘maritima 3’ was in gebruik van 1908 t/m 1913.
    

MARITIMA 4

   17-05-1917     28-09-1916

Het stempel ‘maritima 4’ was in gebruik van 1913 t/m 1921. Op de
achterzijde van dit blad ziet u een zeer fraaie afbeelding van een brief
naar Buren (Gld.) uit 1919 waarop zowel een ‘maritima 4’ als een
‘maritima 5’ stempel voorkomt. 
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MARITIMA 5

Het stempel ‘maritima 5’ was in gebruik
van 1911 t/m 1927. Het is hieronder te zien
op een briefkaart naar Stuttgart, Duitsland,
gedateerd 8 november 1913.

         03-02-1911     28-03-1920    07-12-1927

MARITIMA 6
    

   03-09-1924                                                      14-02-1927

Het stempel ‘maritima 6’ werd gebruikt voor ontvangen zeepost te
Valparaiso van 1924 t/m 1930.
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MARITIMA 7
    

 08-09-1923        20-09-1925

Het stempel ‘maritima 7’ was in gebruik van 1922 t/m 1926 en daarna
nog van 1937 tot 1938. 

MARITIMA 7A

09-02-1931      27-06-1938
Het stempel ‘maritima 7A’ was in gebruik van 1929 t/m
1950. 

3. Zeepost vanuit Santiago

MARITIMA 1

    

        17-06-1917        22-06-1923

Het stempel ‘maritima 1’ was in gebruik van 1915 t/m 1923. Hieronder
ziet u een mooie anzichtskaart van Santiago naar Lyon, gedateerd 28
oktober 1919.
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MARITIMA 1A
    

       17-10-1922         09-06-1927

Het stempel ‘maritima 1A’ was in gebruik van 1922 t/m 1927.

MARITIMA 2

Het stempel ‘maritima 2’ was in gebruik
van 1912 t/m 1928.
Enkele voorbeelden op zegel:

       07-06-1917             12-11-1923 10-12-1928
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MARITIMA 3

Het stempel ‘maritima 3’ was in gebruik
van 1928 t/m 1933.
Enkele voorbeelden op zegels:

  

      28-09-1931        30-10-1929    xx-03-1933

MARITIMA 4
  
Het stempel ‘maritima 4’ was in
gebruik van 1923 t/m 1932.

               14-07-1925

Hierboven ziet u een brief naar Bufalo U.S.A. gedateerd 26 januari 1926.
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MARITIMA 5
    

        23-08-1924

Het stempel ‘maritima 5’ (met: + hulp aan het Rode Kruis) was in gebruik
in augustus/september 1924 en werd gebruikt in het rood; in de rest van
de periode 1924 t/m 1928 werd gestempeld in het zwart. Enkele voor-
beelden van dit stempel op zegel: 

   xx-xx-1928          30-12-1925                 08-09-1928
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Hierboven ziet u een brief naar Rome met het rode (Rode Kruis) stempel
‘maritima 5’ van Valparaiso gedateerd 26 augustus 1924, aangekomen
in Rome op 29 september 1924. 

MARITIMA 6

Het stempel ‘maritima 6’ was
alleen in gebruik in 1927. 

      12-04-1927

MARITIMA 7

Het stempel ‘maritima 6’ was in gebruik van 1936
t/m 1940 en van 1947 t/m 1949.
Hieronder ziet u enige voorbeelden van dit stempel
op zegel.

   

        23-10-1939       24-06-1947

MARITIMA 8
  

        06-10-1930

Het stempel ‘maritima 8’ was in gebruik van 1930 t/m 1933.
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MARITIMA 9

Het stempel ‘maritima 9’ was in
gebruik van 1929 t/m 1941. De
datum van het stempel op het
blok is 27-03-1935. 

Op de zegel is de datum in het stempel 29-04-1929.

MARITIMA 10
  

Het stempel ‘maritima 10’ was in gebruik in
1928 en 1929.

      30-11-1928

MARITIMA 11

    

       26-02-1933                     25-06-3x

Het stempel ‘maritima 11’ was in gebruik van 1933 t/m 1935.
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MARITIMA 12
  
Het stempel ‘maritima 12’ was in gebruik in 1947 en
1948. Enkele voorbeelden op zegel:

                03-09-1947

              23-06-1948

MARITIMA 13

  

       02-02-1954

Het stempel ‘maritima 13’ was in gebruik in 1954. 

Ik hoop u met het bovenstaande overzicht een hulpmiddel te hebben ge-
geven bij de herkenning van deze scheepsstempels op stukken in uw
verzameling. Zoals gemeld is dit artikel mede tot stand gekomen met
behulp van gegevens van John C. West en Michael Rego en met hulp
van de Sociedad Filatelica de Chile (Sofich).

-------------------------------------------------------------------------------------------------
In 2014 bestaat LACA 50 jaar !

Ter gelegenheid hiervan hebben wij stickers laten
drukken. Tijdens de bijeenkomst kunt u er  een paar
gratis van meenemen, b.v. om op uw albums Latijns-
Amerika te plakken. 

Maak er gebruik van !
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
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. Als
u geïnteresseerd bent in verzamelingen en duurdere ze-
gels kunt u terecht bij Corinphila of bij PZ Veiling Rijnmond. Voor series
en zegels kunt u terecht bij Postbeeld (zie de adv. elders in dit blad). 

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 en Porte de Mar zegels van Mexico;
• 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.).

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
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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: 0032.3877.0655.

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.,
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 alleen voor Chili, Peru, Ecuador, Uruguay, Colombia,
Cuba, Puerto Rico, Haïti en Dom.Republiek ! 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 (1844, 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.
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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 2004

(uitbreiding EU) en een
zegel van Peru, uitgege-
ven 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

Kijk op onze website voor meer advertenties. Wilt u svp uw dubbelen-
album nakijken om te zien of u de bovenstaande leden kunt helpen? 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. U
kunt uw advertentie ook zelf direct invoeren op de website van LACA.
Alvast bedankt.

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. 

LACA BIJEENKOMSTEN IN 2014:

De data van de bijeenkomsten van LACA in 2014 zijn alsvolgt vastge-
steld: 22 maart, 24 mei, 11 oktober en 6 december 2014.
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BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN:

5 en 6 april 2014:
In Antwerpen wordt in het voorjaar weer de ANTWERPFILA gehouden in
het Bouwcentrum (Antwerp Expo). Dit is een grote Belgische postzegel-
en muntenhandelarenbeurs waar u veel kunt vinden. Wij kunnen het
aanbevelen! 

18 en 19 april 2014:
Jaarlijks wordt vóór de paasdagen in Sport-
centrum ‘De Mammoet’ in Gouda de
BRIEVENBEURS gehouden waar een groot aantal handelaren vertegen-
woordigd zijn die brieven, post(waarde-)stukken en prentbriefkaarten
verkopen. Hier kun je soms leuke dingen tegenkomen ! Nadere info staat
in het maandblad Filatelie en op de website: www.brievenbeurs.com  

8 t/m 10 mei 2014:
In Essen (Duitsland, over de grens bij Arnhem) wordt
voor de 54e keer de Internationale postzegeltentoon-
stelling BRIEFMARKEN-MESSE ESSEN gehouden in
het Messehaus Sud, Halle 1A. Gratis entree. Er zijn
130 handelaren en vele promotiestands aanwezig

(geen tentoonstelling). Zeer aanbevolen ondanks het feit dat u goed zult
moeten zoeken naar Latijnsamerikaanse zegels. Meer info op:
www.briefmarkenmesse-essen.de.   

10 mei 2014:
Op 10 mei wordt in Houten de 5e FILANUMIS gehouden (1 dag) in de
Expo Houten, waar een grote hoeveelheid postzegel- en muntenhande-
laren kan worden gevonden. Dit jaar zal LACA voor het eerst een pro-
motiestand op deze beurs hebben; u kunt zich nog aanmelden om de
stand te bemannen. Meer info: www.wbevenementen.eu.

29 en 30 augustus 2014:
In Barneveld vindt jaarlijks in de Veluwehal de HOLLANDFILA plaats.
Hier vindt u vooral veel postzegelhandelaren, een paar muntenhande-
laren en een aantal promotiestands van verenigingen. Dit is de zelfde
organisatie als de jaarlijkse Eindejaarsbeurs. www.eindejaarsbeurs.nl.

27 en 28 september 2014:
In Antwerpen wordt in het najaar weer de ANTWERPFILA gehouden in
het Bouwcentrum (Antwerp Expo). Dit is de grootste en gezelligste Bel-
gische postzegel- en muntenhandelarenbeurs waar velen iets van hun
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gading zullen vinden. Wij kunnen het aanbevelen! Op deze najaarsbeurs
zal LACA met een promotiestand aanwezig
zijn en wij zien uw aanwezigheid met belang-
stelling tegemoet. Deze wordt door de FNIP
georganiseerd. Het adres van de beurs is Jan
van Rijswijcklaan 191 naast de ringweg rond
Antwerpen met volop gratis parkeerruimte naast het gebouw. Neem de
afslag 4 en volg de A-12 tot over de ring en volg dan naar rechts het
bord ‘Expo’. De toegangsprijs is € 5,- voor 2 dagen. Info: www.fnip.be. 

17 t/m 19 oktober 2014:
De POSTEX wordt gehouden in de Americahal in Apeldoorn; deze is
vooral gericht op verzamelaars van Nederland, maar er zijn ook partijen-
handelaren. Info: www.postex.nl

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

29 en 30 december 2014:
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, toegangsprijs 3 euro. Er zijn circa 160 stands
met postzegelhandelaren, een paar muntenhandelaren
en een aantal promotiestands van verenigingen. Het is
vaak erg druk en gezellig, dus kunnen we deze beurs warm aanbevelen.
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

Voor het geval u dit vast in uw agenda wilt zetten: van 28 mei t/m 4 juni
2016 vindt in New York een wereldtentoonstelling plaats waar ook veel
handelaren komen en waar verenigingen uit de USA een promotiestand
zullen hebben. Adres: 22 East 35th Street, NY 10016. Wij bevelen deze
beurs zeer aan en wij zullen ook als bezoeker aanwezig zijn op deze
beurs. U kunt vast gaan sparen voor een ticket ! Vliegt u mee ?



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. 
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Postaal gebruikte Maritima scheeps-
stempels van Chile (1840-1955)    Hugo V. Brinkgreve   12
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Overzicht beurzen en bijeenkomsten    redactie   26

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.



Een fraaie kaart met ‘marítima 4 en 5’ naar Buren (Gld.), gedateerd 21
januari 1919.

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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