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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
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. Electronische of 
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
omdat hij de veilinglijst opmaakt (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
http://www.laca.nl/
mailto:rc.tilman@xs4all.nl
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INLEIDING DOOR DE VOORZITTER
LACA viert dit jaar op feestelijke wijze haar 50-jarige jubileum en in dit
blad wordt daar weer veel aandacht aan besteed.
U zag op de voorpagina al dat we ons jubileum
vieren en ook tijdens de bijeenkomsten zult u dit
weer merken. In maart hielden we de 1e post-
zegelquiz waarin u kunt raden uit welk land uit
ons verzamelgebied de 20 zegels komen die u te
zien krijgt. Er waren twee winnaars die alles goed

hadden en Geert Reijnen won na loting van Nico Cremer en
kreeg daarmee de fles wijn. Ook in de komende bijeenkomst is
er weer een postzegelquiz. 
Verder proberen wij dit jaar bij elke bijeenkomst een presen-
tatie in te plannen, in maart was dat Paul Weda en in mei zal

Ton Schotgerrits iets uit zijn verzameling laten zien. Wij kijken er naar uit.

En verder is er natuurlijk de jubileumexcursie die op zaterdag 6 sep-
tember in Valkenswaard wordt gehouden en die wordt afgesloten met
een groots diner. In deze Corre(i)o zullen wij u de details hiervan vertel-
len en aangeven hoe u zich kunt aanmelden. Als u zelf niet over vervoer
beschikt zullen wij kijken of we vervoer voor u kunnen regelen.

In de komende zomermaanden zullen wij ook weer een verdere
uitbreiding van de website maken, vooral voor de pagina’s ‘interessante
literatuur’ hebben we veel aanvullingen en ook de 10 oudste Corre(i)o
bladen, die nu nog ontbreken staan dan op het programma. 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. 

Verderop, in de rubriek berichten van het bestuur, zullen wij u over de
beslissingen informeren die in de afgelopen Algemene Ledenvergade-
ring zijn genomen, voorzover u daar niet bij aanwezig was. Hopelijk heeft
u recent nog genoeg tijd gehad om te postzegelen; mocht u nog manco’s
hebben dan kunt u eens in onze rubriek ‘Vraag en Aanbod’ kijken of bij
één van onze sponsors waarvan u in dit blad een advertentie vindt. Zij
zijn onze ‘preferred suppliers’ en wij raden u hen van harte aan ! 

Ik vertrouw erop u in mei weer te mogen begroeten op onze bijeenkomst
in De Bilt en op 6 september op onze feestelijke jubileumbijeenkomst in
Valkenswaard. Graag tot dan. 

Hans Vinkenborg.

http://www.laca.nl/


2

AGENDA VOOR DE KOMENDE BIJEENKOMST
Op zaterdag 24 mei 2014 houdt LACA weer een
bijeenkomst in het Cultureel & Vergadercentrum
H.F. Witte in De Bilt. U bent hierbij van harte uitge-
nodigd. De routebeschrijving staat achterin dit blad.
De zaal is open vanaf 12 uur en er is weer ruim
voldoende tijd beschikbaar om postzegels te ruilen
of te kopen/verkopen aan de overige leden en aan-
wezigen. 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
muntje 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 bijeenkomst en inleiding door de voorzitter +

bestuursmededelingen en ingekomen stukken en rondvraag.
13.15 uur Algemene presentatie door Ton Schotgerrits van een deel

van zijn verzameling.
13.45 uur 2e LACA postzegel Jubileum quiz ! Prijs: een goede fles wijn.
14.00 uur Kleine veiling, conform bijgaande veilinglijst.
15.00 uur Postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, nader kennis maken en

informatie uitwisselen met rond 15.30 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 24 mei ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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 !
-------------------------------------------------------------------------------------------------



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
3
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BERICHT VAN HET BESTUUR
 

Algemene Ledenvergadering
In onze bijeenkomst van maart jl. hebben we
een ALV gehouden waarin een aantal belang-
rijke beslissingen zijn genomen, conform de
voorstellen die u de vorige keer van ons heeft
ontvangen. Dit betrof o.a.:
• goedkeuring met meerderheid van stemmen

dat LACA (per 31 december 2014) uit de KNBF treedt;
• aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement waarin

dit was vastgelegd;
• een kleine modernisering van enige artikelen van de Statuten en het

Huishoudelijk Reglement;
• goedkeuring van het geheel herziene Veilingreglement;
• goedkeuring van de jaarrekening 2013 en de begroting 2014.
Als u een kopie van de notulen van de vergadering wilt hebben kunt u
een mailtje sturen naar de voorzitter. De gewijzigde documenten staan
inmiddels op onze website. 
Verder is Richard Tilman met algemene stemmen als penningmeester
herkozen terwijl Hugo van Tilburg als bestuurslid is afgetreden om
leeftijdsredenen; zie ook elders in dit blad. 

Enquete over website en Corre(i)o
Tijdens de maart bijeenkomst zijn enqueteformulieren uitgereikt om te
peilen wat uw mening is over de vernieuwde website en over de
Corre(i)o ‘nieuwe stijl’ zoals die sinds begin vorig jaar verschijnt. Op
basis van de tot heden ontvangen reacties mag gesteld worden dat u
allen vooral erg positief bent m.b.t. de inhoud, vormgeving en frequentie
van de Corre(i)o ‘nieuwe stijl’. Dank daarvoor! Ook de website wordt
gewaardeerd en we hebben nu een iets beter inzicht in welke pagina’s u
het meest bezoekt en waardeert. Zodra de definitieve uitslag bekend is
zullen wij bezien waar verdere verbeteringen nog nodig zijn.
    
Inleveren veilingkavels gevraagd

Voor de grote veiling van december kunt u weer kavels
inleveren; wij maximeren deze veiling op 250 kavels. U
wordt verzocht om een lijst met een duidelijke omschrij-
ving 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 ons
om de veilinglijst samen te stellen. Als er geen duidelijke
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omschrijving wordt gegeven, kunnen er mogelijk extra verkavelings-
kosten aan u in rekening worden gebracht. De zegels kunt u afgeven
aan Ton Baas. De lijst met de omschrijving moet u echter (bij voorkeur
electronisch) sturen naar Richard Tilman. 

Presentaties tijdens bijeenkomsten
Tijdens de jubileumbijeenkomsten 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 vorige
bijeenkomst heeft Paul Weda een presentatie geven en in de komende
zal Ton Schotgerrits een presentatie geven. 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 alles wat met de filatelie van ons
verzamelgebied te maken heeft welkom. Het resul-
taat 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.

Jubileumviering op zaterdag 6 september
Op een los inlegblad bij deze Corre(i)o wordt u in detail geïnformeerd
over de 50-jarige LACA jubileumviering die op 6 september in Valkens-
waard wordt gevierd. Wij zullen in de middag 3 musea bezoeken (alles
onder 1 dak !) waar u in de foyer wordt ontvangen met koffie en gebak.
Wij zien daarna het Nederlands Steendrukmuseum (waar o.a. de oude
persen van Joh.Enschede staan), het Valkerijmuseum en het Sigaren-
makerij museum. Daarna wordt u in een Spaans-Mexicaans restaurant
op loopafstand van deze musea een heerlijk diner aangeboden. In de
musea zijn gidsen beschikbaar en krijgen wij o.a. een demonstratie van
het steendrukproces en een diashow over de valkeniers en het sigaren-
maken. In principe is alles gratis voor u en uw partner, maar als de
aanmelding boven de 50 personen dreigt te komen dan kan het zijn dat
wij voor de partner een kleine bijdrage zullen vragen. Op het inlegblad is
aangegeven hoe u zich kunt aanmelden. Wij hopen dat u aanwezig kunt
zijn, u zult er beslist geen spijt van hebben !  
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De KWIM postdienst in de West
door: Anton Luijendijk en Hans Vinkenborg

De Koninklijke West-Indische Maildienst (KWIM) is opgericht in 1882 te
Amsterdam met als doel het onderhouden van een geregelde recht-
streekse stoomvaartverbinding onder Nederlandse vlag tussen Neder-
land en Nederlands West-Indië. Voorheen geschiedde dit vervoer door

ongeregeld varende oude (zeil-)schepen van
hoofdzakelijk buitenlandse rederijen die ooit de
vaart op New York hadden onderhouden. Het
heeft een lange aanloop gehad, voordat de post-
dienst in het leven werd geroepen, want, had de
regering voor het rijke Oost Indië alles over, voor

de arme West was het kommer en kwel. Zij wist dat er daar nog Neder-
lands gebied was, maar er werd niets voor gedaan.

Twee Amsterdammers, Scholten jr. en baron Tindal, richtten in 1882 een
maatschappij op om een lijn naar en van de West te gaan onderhouden
met Nederlandse schepen. In Curaçao werd de oprichting in de krant
toegejuigd met hetvolgende bericht:
“Dat eene zoodanige lyn voor ons eiland niet dan voordeelig kan werken, behoeft geen
betoog. Ware eenige jaren vroeger eene zoodanige verbinding met Nederland in het leven
geroepen, de handel van Curaçao op Nederland zou niet zoozeer verminderd zyn. In
vroegere jaren werd een nogal levendige handel tusschen Curaçao en de zusterkolonie
Suriname gedreven. Deze handel is thans geheel en al opgehouden”.  
De plannen werden sterk aangemoedigd door Koning Willem III die (ge-
heel tegen de regels) bij de oprichting direct al het predicaat “koninklijk”
aan de maatschappij verleende. Na veel geharrewar kon pas in 1883 de
bestelling van 3 schepen worden gedaan; deze werden in Nederland
gebouwd: de Oranje Nassau, de Prins Willem I en de Prins Maurits. 

De eerste reis van de Oranje Nassau begon op 27 maart 1884 naar
Paramaribo en via enkele tussenliggende havens naar Curaçao. Het
vaarplan was  Amsterdam – Paramaribo – Georgetown BG – Port of
Spain – La Guaira – Puerto Cabello – Willemstad en terug dezelfde route
in omgekeerde volgorde. Men deed toen circa 20 dagen over de
oversteek en er was maandelijks een afvaart. In 1890 werd de dienst
iedere 3 weken uitgevoerd; in 1897 twee keer per maand en vanaf 1904
twee maal per week.
In 1888 werd de route uitgebreid via Haïti naar New York en een vierde
schip (de Prins Frederik Hendrik) werd aan de vloot toegevoegd, in later
jaren door vele andere schepen gevolgd. Op deze lijndienst werd hevige
concurrentie ondervonden van de Cameron Line en de Atlas Line. Ook
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de lijndiensten werden uitgebreid en er werd later lading vervoerd naar
o.a. Colón, Ciudad Bolivar, Carupano, Maracaïbo, Port-au-Prince, Aux 

Cayes en Jacmel. Met de Red D Line was afgesproken dat de KWIM
geen passagiers voor Nederland uit Curaçao naar New York mocht
overvaren. Vooral de eerste jaren van de KWIM waren verliesgevend
door gebrek aan voldoende vracht, maar ook door het mislukken van de
bananencultuur in Suriname (de KWIM had een vervoerscontract naar
New York dat op niets uitdraaide), politieke onrusten in het Caribische
gebied (vooral in Venezuela en in Haïti), de uitbraak van de pokken in
Venezuela en het angarierecht uitgeoefend door de USA. Het angarie-
recht is het recht dat een staat (in dit geval de USA) heeft om in oorlogs-
tijd  (hier de Spaans-Amerikaanse Oorlog van 1898) de zich binnen haar
staatsgebied bevindende en onder vreemde vlag varende handelssche-
pen tegen volledige schadeloosstelling in beslag te nemen en voor eigen
transportdoeleinden te gebruiken. Een aantal schepen zijn vergaan in
hurricanes of op de rotsen gelopen of in aanvaringen verloren gegaan en
deze werden vervangen door nieuwe schepen maar uiteindelijk is de
KWIM in 1913 door fusie in de KNSM opgegaan. 
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Enkele scheepsstempels van de KWIM
De schepen van de KWIM hadden vóór ca. 1910 een dubbelovaalstem-
pel met datum in een cirkel zonder scheepsnaam (A). Deze stempels
waren met de  hand gesneden. Zodoende zijn er kleine verschillen waar-
aan men het schip, waarmee de brief werd vervoerd, kan herkennen. De
kleur van de stempel is meestal zwart, maar ook violet, roodviolet of
blauw komt soms voor.

Ook was er een stempel (B) dat bij de postbehandeling in Suriname,
Haïti en Madeira werd toegepast. Dit stempel is op Curaçaose post niet
aangetroffen. Net als bij de KNSM, waar ieder schip zijn eigen stempel
met scheepsnaam bezat, kregen de schepen van de KWIM ook een
stempel met hun scheepsnaam. Brieven of kaarten met scheepsnamen
afgestempeld zijn schaars en prijzig; wees er dus zuinig op ! 
Afdrukken van deze stempels (A) zijn bekend op zegels van Nederland,
Suriname, soms op die van Curaçao, vaak op die van Haïti, verder op
die van Brits Guyana, Columbia, Frans Guyana, Trinidad, Venezuela en
de VS. De afdrukken mogen niet vlekkerig of te vet zijn. Meestal staan er
2 afdrukken van dit stempel op het poststuk; dit was reglementair
verplicht vanwege het dagtekeningsstempel én de ontwaarding van de

zegels. Zij komen voor op post vervoerd
door schepen van de KWIM met namen
van het Koninklijk huis: de Prins Willem
I, II, III, IV en V, Prins Frederik Hendrik,
Prins Maurits, Prins der Nederlanden en
Oranje Nassau.
Aangezien de stempels altijd aan boord
bleven, werden zij niet verwisseld en zo
is het mogelijk aan de hand van de
verschillen te bepalen op welk schip
een brief is gestempeld, mits men over
een goed en vooral scherp stempel
beschikt. Hieronder enkele specifieke
kenmerken:
ss Prins Maurits: duidelijk grotere let-

ters dan de overige stempels.
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ss Prins Fred. Hendrik: het kruisje rechts staat praktisch rechtop; bij de
andere stempels is het liggend.
ss Prins Willem IV: het kruisje rechts is scheef; de armen staan niet
loodrecht op elkaar.
ss Oranje Nassau: smalle E van Indië met korte voetstreep. Ook het
kruisje links vertoont verschillen: het kan liggen of rechtop staan. 
Ook van de stempels van de ss Prins Willem V is een kenmerk bekend:
de cirkellijn om de datum is niet rond, maar boven en onder onvolledig
en afgeplat. De verschillen zijn klein, maar zij kunnen bepalend zijn voor
het aanwijzen van het schip.

Foto’s en brieven 
Onlangs verkreeg ik een paar prachtige foto’s van het ss Oranje Nassau
uit 1884. Eén van die foto’s toont de Oranje Nassau op de rede van
Jacmel (Haïti) waar meestal koffie werd geladen. Ik ben daar eens met
de agent (die de belangen van de KNSM aldaar behartigde maar die ook
de koffie-exporteur was) aan de wal geweest om z’n koffiehandel te be-
kijken; een enorme hoeveelheid bonen werd daar gewassen en op de
platte daken van al die huisjes te drogen gelegd. En de mensen die dat
moesten uitvoeren zagen er armoedig en ondervoed uit; zij kregen er
naar alle waarschijnlijkheid maar een schijntje voor. Deze man was blijk-
baar een vazal van François Duvalier, “Papa Doc”, de beruchte dictator
van Haïti. Hij had dan ook alles; hij vertelde dat hij het hele dorp bezat
met alle koffieplantages erbij en de mensen kropen dan ook voor hem.
Kijkend naar de foto van het schip op de rede van Jacmel zie je daar een
soort pontons langszij liggen, waarop houten laadborden voor de hijs. Er
is maar één laadboom per luik, hetgeen normaal is aan boord van de
schepen uit die jaren. Die ene boom werd iets neutraal boven het dek
tussen het luikhoofd en de verschansing gezet, mogelijk met wat speling
in de geien. De hijs wordt opgehieuwd, komt boven het potdeksel
(bovenkant verschansing) uit en zwaait dan naar een punt boven het
luikhoofd, waar de last inmiddels in een neergaande beweging is
gekomen en verder omlaag naar de plek in het ruim waar de hijs koffie
moet landen. De lege haak moet dan wel weer door de reepsgast naar
de langszij liggende lichter worden teruggebracht. Zo kun je zonder
schade aan de zakken met één boom laden. Deze methode werd vaak
toegepast bij het laden van katoen, die in grote rechthoekige balen was
geperst met diverse bandijzers eromheen om alles bijeen te houden.
Ook katoen was een exportproduct van Haïti maar in veel kleinere pro-
portie dan koffie. De pontons liggen langszij, waarop de mannen staan
bij de zgn. laadborden (of skids in het Engels). Ruim 1 is al klaar met het
laden, want de laadboom ligt al zeeklaar in de mik en op de open brug
staat veel goud, klaar om anker op te gaan? Of wordt hier tijdens het
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laden de zeewacht door gelopen? De ankerketting is nog juist zichtbaar
en vanuit het achterschip lijkt nog een tros uit te staan naar achter; de
statietrap is gevierd tot vlak boven het zeeniveau om de bootwerkers,
agentschap etc. aan en van boord te laten gaan. De vlet ligt langszij
(voor het aflezen van de diepgang voor en achter) en de davits staan
nog in uitstand. Het wachten is op de nog volgende lichters met lading. 

 
De tweede foto toont dit schip aan een pier in waarschijnlijk New York.
De zeilen zijn uitgehangen om te drogen of zij hebben gefunctioneerd bij
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het manoeuvreren, want zeilen aan de voorste mast willen het schip wel
rond krijgen als het waait en dat spaart weer een sleepboot uit. Als je
goed kijkt lijkt er naast de schoorsteen van de Oranje Nassau nog een
schip met schoorsteen te liggen en je ziet een mast die erbij zou kunnen
horen. Het is dus een pier met aan weerszijden aanlegcapaciteit. Verder
zie je achter de midscheeps en ook ter hoogte van ruim 2 rechthoekige
figuren, die uit de lichters daar langszij lijken op te rijzen. Dat zouden
regententen kunnen zijn om het luikhoofd snel af te dekken bij opkomen-
de regen. Ook van de ss Prins Willem I en van de ss Prins Maurits
bestaan foto’s die ik hieronder graag nog laat zien.

De eerste brief die hieronder is afgebeeld is op 28 juni 1906 in Haïti door
de KWIM aangenomen met waarschijnlijk de bestemming New York
waar deze brief dan werd overgedragen aan de schepen die de lijndienst
tussen New York en Frankrijk onderhielden. Het is een fraai ge-
frankeerde brief en duidelijk is hier te zien dat de KWIM deze brief aan
boord zowel over de postzegels heeft afgestempeld als ernaast, zoals
hierboven werd beschreven. 
Ook de tweede brief is in Haïti aan boord gekomen en gefrankeerd met
zegels uit Haïti en ook hier is de stempel ook naast de postzegels ge-
plaatst. Op deze brief is met de hand geschreven: “per Prins der
Nederlanden via New York” waarmee direct duidelijk is dat deze brief
van 10 februari 1905 via New York naar Duitsland is vervoerd.  

Post en vracht werd in de havens aangenomen en afgehandeld door
agenten (forwarding agents); ook in Haiti
kwam o.a. post aan boord hetgeen blijkt uit
een tweetal brieven die ik u hierbij toon die
gefrankeerd zijn in Haïti. Vaak plaatsten de
forwarding agents ook hun stempel op de
poststukken. In Port-au-Prince was in 1898
de agent Otto Bieber & Co verantwoordelijk
voor het agentschap van de KWIM en zijn stempel ziet er als volgt uit. 
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Bronvermelding: 
• Postzaken van A.M. Benders, uitgave van Ned. Ver. van Poststukken-

en Poststempelverzamelaars, 1978;
• A postal history of Curaçao van F.W. Julsen en A.M. Benders, Den

Haag, 1976;
• De Nederlandse Scheepspost II (1600-1900) van C.J.P. Delbeke,

Aalter, 2002. 
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Onze stand op de beurs in Roden.
In februari jl. had LACA een promotiestand op de Postzegelmanifestatie
NOORD 2014 in Roden. Hierbij ziet u een aantal foto’s van onze tafel die
beurtelings werd bemand door Paul Weda, Ton Baas en Hans
Vinkenborg en diverse leden die op de beurs op bezoek kwamen. Het
was een kleine regionale beurs maar toch wel met voldoende bezoek om
het geslaagd te noemen. Op deze stand hebben we voor het eerst ook
onze nieuwe banner neergezet, een mooie blikvanger. In onze agenda
kunt u lezen op welke volgende beurs wij weer aanwezig zullen zijn.
Komt u ook ?

Hugo Van Tilburg afgetreden als bestuurslid
In onze Algemene Leden Vergadering van maart jl is Hugo van Tilburg
teruggetreden als aktief bestuurslid van LACA. De voorzitter stond kort
stil bij zijn afscheid en bedankte hem voor zijn inzet en hulp. Overigens

blijft Hugo wel gewoon betrokken bij
de vereniging en zal hij ook
regelmatig de helpende hand bieden
op bijeenkomsten als dat nodig is.
De aanwezigen gaven blijk van hun
waardering voor Hugo met een luid
applaus. Op de foto ontvangt Hugo
een fles wijn als dank voor zijn inzet. 
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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 volgende bijeenkomsten van LACA in 2014 zijn alsvolgt
vastgesteld:  24 mei, 11 oktober en 6 december 2014.

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN:
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 promo-
tiestand 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 Belgische postzegel- en
muntenhandelarenbeurs waar velen iets van
hun gading zullen vinden. Wij kunnen het aan-
bevelen! Op deze najaarsbeurs zal LACA met een promotiestand
aanwezig zijn en wij zien uw aanwezigheid met belangstelling 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. 

3 t/m 5 oktober 2014:
In België wordt dit jaar grote aandacht besteed aan de herdenking van
het uitbreken van de 1e wereldoorlog. In Aarschot wordt op deze data de

http://www.wbevenementen.eu/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.fnip.be/
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BRABANTPHIL ’14 georganiseerd in de Stadsfeestzaal Demervallei 14
te Aarschot. Er is tevens een nationaal kampioenschap georganiseerd
door de KLBP en een grote filateliebeurs met nationale en internationale
handelaren. Gratis entree + parkeren. 

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
partijenhandelaren. 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

31 januari en 1 februari 2015:
De jaarlijkse FILATELIEBEURS wordt ook in 2015 weer
in Hilversum gehouden in de Dudok-Arena hal op het
Arenapark in Hilversum, vlak naast het NS station
Hilversum Sportpark. Deze 27ste beurs kent als

vanouds veel stands van verenigingen en handelaren. Voor elk wat wils !
Ook nu wordt deze beurs weer op zaterdag/zondag gehouden. De
moeite van een bezoek waard.

20 en 21 maart 2015:

http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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Op deze data wordt in Den Bosch weer de jaarlijkse HERTOGPOST
2015 gehouden. Het is een regionale postzegelbeurs met nationale en
internationale handelaren en met een categorie 3 tentoonstelling met
propaganda klasse. De entree is 5 euro. De beurs wordt weer gehouden
in het Maaspoort Sports & Events centrum, Marathonloop 1 te Den
Bosch. Nadere info op www.hertogpost.nl of op www.hertogpost-event.nl

5 en 6 september 2015:
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Philatelisten
Vereniging Groningen wordt door hen de GRONINGEN 100 georgani-
seerd de Sporthal De Hullen te Roden. Er is een tentoonstelling met ca.
600 kaders in o.a. de 1e en 2e categorie in de ene zaal en een
handelarenbeurs in de andere zaal. Naar verwachting zijn er ook stands
van (gespecialiseerde-)verenigingen en buitenlandse postorganisaties.
Nadere info: www.philatelist.nl (doorlinken naar Groningen 100).

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: Jacob Javits Convention Center, 22 East 35th

Street/11th Ave., NY 10016. Verdere info op www.ny2016.com. 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 ?

http://www.hertogpost.nl/
http://www.hertogpost-event.nl/
http://www.philatelist.nl/
http://www.ny2016.com/
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ENGELSE BELEGERING VAN SAN JUAN
(Puerto Rico) IN 1797.
door: Hans Vinkenborg

Heel af en toe kom je op een veiling wel eens een zegel tegen die uiterst
zeldzaam is. Bij de verzamelaars van Puerto Rico bestaat ook zo’n zeld-
zame uitgifte waarvan het bestaan zelfs lange tijd is ontkend. Hieronder
vertel ik u graag meer over deze uitgifte en over de achtergrond ervan.

Als je teruggaat in de geschiedenis van Puerto Rico zie je dat het eiland
globaal van 1492 tot 1898 onder Spaans bestuur heeft gestaan. In die
periode van ruim 400 jaar hebben regelmatig piraten en legers van ande-
re mogendheden aanvallen op het eiland gedaan om zich meester te
maken van de schatten van het land. Met meer of minder succes wisten
zij soms delen van het eiland te bezetten. Hierbij moeten we beslist niet
de aanval en verovering door de Hollanders ongenoemd laten. Zij ver-
overden in 1625 San Juan, de hoofdstad, roofden die in 5 jaar geheel
leeg, vermoordden iedereen die ze tegenkwamen en staken daarna de
stad in brand, waarna zij in 1631 verder gingen naar het volgende eiland. 

Op de plaats waar vele Spaanse soldaten het leven lieten staat tegen-
woordig een monument ter nagedachtenis van deze veldslag met een
bord erbij waarop deze geschiedenis wordt duidelijk gemaakt (aan de
vooral Amerikaanse toeristen) en waarop te lezen en te zien is hoe de
Spaanse soldaten zich heldhaftig weten te verdedigen tegen deze agres-
sieve Hollandse barbaren. Maar ook 'niet officiële' piraten en zeerovers
waren door de eeuwen heen aktief in het hele Caribische gebied.  

In februari 1797 had een Engelse vloot de Spaanse vloot verslagen bij
het eiland Gaspargrande bij Trinidad waarna het eiland Trinidad van de
Spanjaarden werd overgenomen als
kolonie. De Britten wilden Trinidad in bezit
nemen om daar suiker te gaan
verbouwen. Omdat de Spanjaarden zich 2
jaar eerder met de Fransen verzoend
hadden werden zij nu door de Engelsen
als vijanden gezien en dat was ‘een goede
reden’ om Trinidad te veroveren en daarna
ook Puerto Rico, immers ook een
Spaanse kolonie. Na de verovering van
Trinidad, in april 1797, koerste een Engels
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escader met 14.000 soldaten en zeelieden op het eiland Puerto Rico af,
aangevoerd door admiraal Henry Harvey. Zij meerden af voor de kust bij
Cangrejos en Loiza juist ten oosten van San Juan, blokkeerden de baai

van San Juan en meerden daarna ook af bij Toa Alto
ten westen van San Juan. Op die manier poogden
de Britten de hoofdstad en daarmee het eiland te
blokkeren en veroveren. Zo’n 3.000 manschappen
gingen op verschillende plaatsen aan land waar ze
hevige tegenstand ondervonden van de Spaanse
soldaten en de ‘criollos’ die uitgerust waren met
hooivorken en kapmessen. Ondanks voortdurend
kanonvuur door de Engelsen werden deze steeds
verder teruggedrongen naar hun schepen door de

Spaanse troepen onder leiding van de Spaanse gouverneur Ramón de
Castro. Veel van de 68 Britse schepen werden tot zinken gebracht en in
totaal verloren zo’n 225 man het leven in de nog geen 2 weken dat deze
aanval geduurd heeft. Deze slag was de laatste keer dat de Engelsen
het aandurfden om San Juan aan te vallen. De kanonnen die op de
Engelsen waren veroverd zijn later omgesmolten tot een standbeeld van
Juan Ponce de Leon, de Spaanse conquistador die destijds het eiland
voor Spanje ‘veroverde’ en die de eerste gouverneur van Puerto Rico
was. Dit standbeeld staat er nogsteeds.

SITIO DE LOS INGLESES.
Precies honderd jaar later, in het voorjaar van 1897, kwam een her-
denkingsblokje in omloop dat teruggreep op de gebeurtenis van 1797.
Hieronder ziet u een afbeelding. Ik heb alle literatuur die mij ter beschik-
king staat nagekeken en vond in eerste instantie maar 2 boekwerken uit
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1977 (zie voetnoot) die iets melden over deze uitgifte. Zij zijn het er over
eens dat het blokje geen officiële Spaanse uitgifte is en dat deze dus
moet worden ingedeeld in de categorie 'particuliere uitgiften'. Het blokje
toont het bekende type postzegel van Puerto Rico met de afbeelding van
Koning Alfonso XIII van Spanje (type Pelón). 

Het meest wordt gemeld in de catalogus van Hugo Storer. Die vermeld
dat het blokje bestond uit een vertikaal paar van 2 blokjes, gescheiden
door een tanding. Boven zat een blokje met een afbeelding van de 3
centavos zegel (karmijnrood) en onder één met de 5 centavos zegel
(blauw), beiden van het type Pelón. De 3 centavos rood ziet u hierboven
afgebeeld. Storer meldt dat ze in 1897 als vertikaal paar te koop werden
aangeboden en dat ze waarschijnlijk door een groep filatelisten gemaakt
zijn die in die jaren ook een bulletin uitgaven. Er wordt verder niet inge-
gaan op het hoe en waarom, maar het blokje is dus wel uitgegeven in
1897. De inscriptie 'Centenario' en 'Sitio de los Ingleses' moet vertaald
worden als 'Eeuwfeest' en 'Belegering door de Engelsen'. Volgens Storer
bestaat er een druk van deze blokjes in een fletse en in een heldere
kleur; hij geeft in zijn catalogus geen waarden aan van de blokjes maar
stelt wel dat ze zeer gewild zijn onder de verzamelaars van Puerto Rico.
In het boek van García-Lomas staat echter een afbeelding van hetzelfde
blokje, maar nu met een zegel van 2 centavos (blauw) terwijl het blok is
afgestempeld met het in die jaren gebruikelijke datum stempel ADMON
CENTRAL van de hoofdstad. In eerste instantie vermoed je dus dat er 3
verschillende waarden bestaan: 2 en 3 en 5 centavos. García-Lomas
schrijft nog: het betreft cinderellas of viñetas/labels met waarden van 2
centavos (blauw) en 3 centavos (karmijnrood) die particulier zijn uitge-
geven zonder postale waarde en die zeer gewild zijn bij een ruime
schare verzamelaars. De stempel zou op verzoek geplaatst zijn.

Wie heeft er nu gelijk ?
Tot voor kort was het zo dat alleen de boeken van Hugo Storer en van
Garcia-Lomas melding maakten van deze blokjes. Maar inmiddels zijn
deze toch ook opgenomen in de gespecialiseerde Edifil/Unificado  cata-
logus sinds 2002 (Spaanse koloniën, deel 4, blz 325). Edifil meldt ze bij
Puerto Rico en noemt deze blokjes particulier uitgegeven fantasie-
producten die in 1897 zijn verschenen; men meldt dat er 2 waarden
bestaan, 2 centavos blauw en 3 centavos karmijnrood. Alhoewel Edifil
alle zegels in de catalogus in kleur toont is het blokje van 3 ct in zwart-wit
en gestempeld met een gelegenheidsstempel. Dit zwart-wit wordt on-
getwijfeld veroorzaakt door het feit dat deze blokjes extreem zeldzaam
zijn waardoor geen kleurenafbeelding beschikbaar was. Het zijn dan ook
geen officieel door de overheid uitgegeven blokjes.
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Belangrijk is verder dat de Edifil catalogus niet stelt dat er ook nog een
blokje van 5 centavos bestaat ondanks het feit dat Hugo Storer daar in
1977 wel melding van maakte. Wat mij betreft berust die vermelding dan
ook op een misverstand of op een typefout in zijn catalogus. 

Verder bewijs van het bestaan
Als verzamelaar die gespecialiseerd is in dit gebied ben ik jaren op zoek
geweest naar deze blokjes. In 2005 zag ik dat zo’n blokje (met de kar-
mijnrode zegel van 3 centavos) bij e.Bay werd geveild. De inzetprijs
bedroeg US$ 0,99, zie de afbeelding hierboven. Toen de biedingen na
een week afliepen stond de eindprijs op US$ 559,55 en waren er 21
biedingen uitgebracht. Verkoper was een quasi handelaar in San Juan
en de koper was een particulier in de USA. Als je het biedingsverloop
analyseert valt mij op dat alle bekende verzamelaar-bieders van Puerto
Rico hebben afgehaakt toen de prijs boven de US$ 200 kwam en dat
daarna alleen nog onbekenden geboden hebben. 
Maar nog beter dan vage afbeeldingen in oude boeken en niet geheel
kloppende toelichtingen is het feit dat ik niet veel later daarna in een
veilingcatalogus van Nutmeg (een groot Amerikaans veilinghuis) beide
blokjes aangeboden vond. Omdat ik weet dat deze blokjes (die ingezet
werden voor US$ 250,-) zo schaars zijn was mij duidelijk dat alleen een
heel hoog bod zou kunnen winnen van de merendeels Amerikaanse
medebieders. En inderdaad, het is me gelukt beide blokjes te kopen voor
een veelvoud van de inzet en bijgaand ziet u hieronder een afbeelding in
kleur, beter dus dan wat de gemelde literatuur u te bieden heeft. 
Voor een in Puerto Rico gespecialiseerde verzamelaar als ik, is het een
sensationeel gevoel om me eigenaar te kunnen noemen van deze zeld-
zame blokjes (ook al zijn ze niet officieel uitgegeven) en na deze aan-
koop was het de eerste keer dat ik ze echt te zien kreeg. Wel moeten
hierbij nog een paar opmerkingen geplaatst worden.
1) Opgemerkt moet nog worden dat de kleuren van beide zegels op de

blokjes niet overeenkomen met de kleuren van de zegels uit de
officiële uitgiften van 1894 en 1897 van Puerto Rico.

2) Alhoewel je zou verwachten dat zulke schaarse uitgiften zouden zijn
vervalst is dit niet het geval; geenenkele Puerto Rico verzamelaar
heeft dat ooit gezien, en,

3) Er moet opgemerkt worden dat er kleine verschillen bestaan tussen
de 2 bij dit artikel afgebeelde blokjes van 3 centavos karmijnrood,
maar dat kunnen druktoevalligheden zijn.

Dit laatste punt blijkt o.a. uit kleine verschillen in de letters boven de
zegel, vooral de 2e letter N in het woord ‘CENTENARIO’. Als de ver-
schillen niet kunnen worden terugherleid tot druktoevalligheden hebben
er misschien meerdere oplagen bestaan.
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In ieder geval hebben deze interessante en dure blokjes dus wel een
verhaal te vertellen, wat ik u niet wilde onthouden.

Voetnoot: voor dit artikel werd de volgende literatuur geraadpleegd:
1) Catalogo Filatelico de Puerto Rico, door Hugo Storer, Hato Rey,

Puerto Rico, 1977;
2) Reseña - Inventario de Marcas, Sellos, Pruebas y Enteros Postales

de Puerto Rico, door José Ignacio García-Lomas, Madrid, 1977;
3) Catalogo Unificado Especializado (Edifil), Sellos de España, deel 4,

Madrid 2002.  

2 centavos de peso blauw
3 centavos de peso karmijn-
rood

Dit zijn de beide blokjes van de
‘Sitio de los Ingleses’ uitgifte
van 1897 van Puerto Rico die
pas sinds 2002 in de Spaanse
officiële catalogi worden ver-
meld, zij het als particulier
uitgegeven vignetten. Waar-
schijnlijk zijn ze gedrukt in op-
dracht van een groep filate-
listen die toen al aktief was. De
oplage is onbekend maar moet
zeer laag zijn omdat deze
blokjes zelden worden gezien.
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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
zegels kunt u terecht bij Corinphila of bij PZ Veiling Rijnmond. Voor
series en zegels kunt u terecht bij Postbeeld (zie de advertenties elders
in dit blad). 

Herman Rakers heeft een Schaubek album te koop ‘met artistiek
bewerkte blanco albumbladen’ met een verzameling zegels van Mexico
tot 1980, middelmatig gevuld en vooral modern. Het betreft zowel
gebruikte als ongebruikte zegels. Vraagprijs € 50,- Tel.nr. 035-5413190.

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 stem-
pel 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.).

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
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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: 0032.3877.0655.

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 mist nog een aantal lastige en niet eens zo erg dure
zegels van een paar landen. Wie kan hem helpen aan Bolivia Yv. Aero
3 F, G, H en J en fiscaux 5, 9 en 10 +  Guatemala Yv. 76, 270, 272, 285
en 290 + Panama Yv. Aero 122 + El Salvador Yv. Aero 5 en 26 +
Venezuela Yv. Aero 74 en 547. Als u iets hiervan dubbel heeft, dan
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,

mailto:14fase@hetnet.nl
mailto:alecjbreunesse@gmail.com
mailto:f.vanbeekum@gmail.com
mailto:pweda@live.nl
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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 be-
treft een zegel van El
Salvador, uitgegeven 13
mei 2004 (uitbreiding
EU) en een zegel van
Peru, uitgegeven 2 juli
2008 (EuroLat top). Wie
heft deze zegels voor

hem ? 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 dubbelenalbum 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. 

mailto:g.reynen1@chello.nl
mailto:gsweijen@hetnet.nl
mailto:rc.tilman@xs4all.nl
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Presentatie door Paul Weda
Op de bijeenkomst van maart jl. heeft Paul Weda een prachtige presen-
tatie gegeven van de zegels uit zijn collectie van de Escalón uitgifte van
El Salvador uit 1906. Er viel heel wat te vertellen over deze zegels en de
zaal luisterde met veel aandacht toe naar de toelichting die Paul gaf. De
verzameling bevat vooral veel proeven die behoorlijk zeldzaam zijn,
maar ook veel andere fraaie stukken. Op de foto’s hieronder ziet u een
impressie van de gepresenteerde kaders en het luisterend publiek. In dit
jubileumjaar hoopt het bestuur bij iedere bijeenkomst een presentatie als
extra aktiviteit te kunnen inlassen. Paul, bedankt !

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. De adres gegevens staan voorin dit blad. 

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

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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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 in een
catalogus kunt thuisbrengen. In de rubriek 'Een Vreem-
de 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 zij 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. 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 vignet van Colombia “The Land of
Coffee”, gedrukt bij de American Bank Note Co. Helaas heeft niemand
gereageerd op de oproep om meer over dit vignet te zeggen zodat we
nog niet weten in welke context deze zegel moet worden geplaatst. Heeft
iemand deze zegel uit Colombia ooit op brief gezien ?
Deze keer ontvingen wij van Wietze Hoogeveen een fraaie set van 4
zegels van Venezuela. Wietze heeft een grote Venezuela verzameling
en weet er veel van, maar hij kan deze zegels niet thuis brengen. Ze
staan ook in geenenkele Venezuela catalogus. Kunt u ons vertellen waar
we deze zegels moeten plaatsen?

Op alle 4 de zegels staat de tekst: “Servicio de Apartados de Correos”
vermeld hetgeen de indruk wekt dat deze zegels iets met een postbus te
maken hebben. Opmerkelijk is ook het woord ORIGINAL wat de indruk
wekt dat er ook andere versies dan de originele bestaan. Onder de
zegels staat de naam van de drukkerij in Caracas vermeld. 
Kan iemand ons iets vertellen over deze zegels en over de functie die
deze zegels hebben gespeeld en wanneer dat plaatsvond ? Wij zien uw
reactie met belangstelling tegemoet.



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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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 fraai oude poster met één van de latere schepen van de KWIM, 
zie ook het artikel in dit blad !

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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