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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 ook 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
Bij het schrijven van dit voorwoord komt de viering van het 50 jarig
jubileum van LACA steeds dichterbij. Als u dit
leest kunnen wij hopelijk terugzien op een zeer
geslaagd evenement. In de volgende Corre(i)o
zullen wij uitgebreid aandacht aan dit jubileum
schenken.
Ook tijdens de oktober bijeenkomst zult u dit
jubileum weer merken want dan is er alweer de

3e postzegelquiz van dit jaar waarbij de winnaar een goede
fles wijn zal krijgen. In de bijeenkomst van mei jl. hield Ton
Schotgerrits een leuke en leerzame presentatie en bij de
komende bijeenkomst zal Hugo van Tilburg een presentatie
geven. Wij kijken er naar uit.

In de afgelopen zomermaanden hebben wij beslist niet stilgezeten.
Inmiddels hebben wij alle oude nummers van onze Corre(i)o (vanaf
nummer 1) gedigitaliseerd en toegevoegd aan de LACA website. Als lid
kunt u deze bladen inkijken en daarin een schat aan informatie over ons
verzamelgebied vinden. Verder hebben wij een grote hoeveelheid links
toegevoegd naar allerlei verenigingen en organisaties in Midden- en Zuid
Amerika waarop u eveneens veel nuttige informatie kunt vinden.
Tenslotte zijn we verder gegaan met het land-voor-land toevoegen van
veel boektitels en catalogi van ‘onze’ landen zodat u weet welke
literatuur belangrijk is voor elk land. Dit laatste project is momenteel nog
volop gaande.
Om deze informatie op www.laca.nl te kunnen raadplegen heeft u een
gebruikersnaam en een wachtwoord nodig zodat u kunt inloggen in het
ledengedeelte van de website; mocht u deze niet meer weten dan kunt u
bij mij nieuwe aanvragen. 

In dit blad vindt u een bijdrage van Wim de Gelder, ons lid in Peru, over
een minder bekende foutdruk van een zegel uit de emissie van 1918.
Ook heeft Anton Luijendijk weer een bijdrage gestuurd over de
schipbreuk van de ss Brion in 1934. Wij zijn hen dankbaar voor hun
bijdragen. Als u zelf ook een artikel wilt inleveren dan horen wij dat heel
graag van u en als u daarbij hulp nodig heeft, b.v. om te scannen, dan
verzorgen wij dat graag voor u. 
Ik hoop u in september bij de jubileumviering in Valkenswaard en in
oktober bij de bijeenkomst in De Bilt te kunnen begroeten. Graag tot dan. 

Hans Vinkenborg.

http://www.laca.nl/
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Agenda voor de komende bijeenkomst
Op zaterdag 11 oktober 2014 houdt LACA weer
een bijeenkomst in het Cultureel & Vergader-
centrum H.F. Witte in De Bilt. U bent hierbij van
harte uitgenodigd. 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 Hugo van Tilburg over een deel

van zijn verzameling/Brazilië.
13.45 uur 3e LACA postzegel Jubileum quiz ! Prijs: een goede fles wijn.
14.00 uur Postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, nader kennis maken en

informatie uitwisselen met rond 14.30 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 11 oktober ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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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Bericht van het bestuur
 

Jubileumviering op zaterdag 6 september
Op het moment dat we dit schrijven moet de
jubileumviering nog plaatsvinden; in de
volgende Corre(i)o zult u een verslag van het
jubileum aantreffen. 

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

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. 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)o. 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.
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Een weinig bekende foutdruk uit Peru (1918)
door: Wim de Gelder

De Peruaanse filatelie aan het einde van de Eerste Wereldoorlog
Hoewel Peru zich buiten de Eerste Wereldoorlog had gehouden, ver-
oorzaakte de langdurige oorlogstoestand een grote schaarste aan post-
zegels in het Andes-land. De gebruikelijke leveranciers van frankeer-
zegels, gevestigd in de Verenigde Staten, hadden belangrijkere zaken
aan hun hoofd dan het van postzegels voorzien van landen in Zuid-
Amerika. In Peru gaf dat aanleiding tot een grote hoeveelheid over-
drukken op oudere zegels, lokaal uitgevoerd op tamelijk simpele wijze
(met allerlei, al dan niet moedwillige, varianten en fouten tot gevolg).
Deze zegels met overdrukken uit 1915 tot 1917, zijn in de Michel catalo-
gus te vinden onder de nummers 147 t/m 169.

De serie postzegels van 1918
Toen tegen het einde van 1917 duidelijk werd dat de Geallieerden de
overhand zouden krijgen in de oorlog tegen het Duitse Keizerrijk en
diens bondgenoten, plaatste de Peruaanse regering een order voor een
nieuwe serie postzegels bij de American Bank Note Company. De serie
had een ontwerp dat identiek was aan dat van de serie uit 1909, met dit
verschil dat in 1917 de medaillons allen in zwart gedrukt werden en het
frame in diverse kleuren. De verschillende waarden van de serie werden
in de loop van 1918 in omloop gebracht. De serie zou gedurende
ongeveer tien jaar in gebruik blijven en diverse herdrukken beleven (de
laatste herdruk is van 1927) en uiteindelijk een totaal van ruim 88 miljoen
zegels omvatten. Die herdrukken zijn overigens niet allemaal identiek. Er
zijn markante kleurverschillen, waarvan vooral de zegel van 5 ct een
goed voorbeeld is. Deze zegel komt voor met een frame in blauw en in
ultramarijn. De serie is een interessant object van studie. Álvaro Bonilla
schreef er een lezenswaardig artikel over in het tijdschrift Filatelia
Peruana (Vol. XXV, No. 100, september – december 1973, p. 3-8). In de
Michel catalogus is de serie te vinden onder de nummers 170 t/m 180.

De American Bank Note Company was een serieus bedrijf met een
rigoureuze kwaliteitscontrole. De firma leverde gedurende vele jaren
postzegels en ander waardepapier aan de Peruaanse overheid en dat
alles tot volle tevredenheid van hun klanten. Het is daarbij overigens
interessant om op te merken dat juist in een serie die bij de ABN gedrukt
werd, in 1921 de beruchtste foutdruk uit de Peruaanse filatelie van de
XXe eeuw zou ontstaan: de zegel van 1 ct met kopstaand medaillon uit
de serie ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest van de Republiek
Peru.
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Maar laten we terugkeren tot de serie uit 1918. Deze serie stelt in de
waarden van 1 ct tot 20 ct een aantal  persoonlijkheden uit de Peruaanse
geschiedenis voor. De waarden 50 ct, 1 sol en 2 soles zijn drie taferelen
uit de Peruaanse geschiedenis. De serie is van hoge kwaliteit, gedrukt in
gravure-techniek die getuigt van artistieke deskundigheid. Kortom:
vakwerk. De serie werd gedrukt in vellen van honderd zegels (10 x 10).

De zegel van 4ct: José Galvez
Terwille van het vervolg van dit artikel zullen we
ons nu verder beperken tot de zegel van 4
centavos. Allereerst toon ik u voor de beeld-
vorming een proef van deze zegel van de
American Bank Note Company met het bij een
proef horende ronde gat en de opdruk
‘SPECIMEN’. 

José Galvez, die op de zegel staat afgebeeld, is
een held uit de oorlog van 1866 tegen Spanje.
Dat vergt een kleine historische uitweiding.
Nadat Spanje in 1824 definitief zijn laatste

bolwerk in Zuid-Amerika had moeten ontruimen (het fort Real Felipe in
Callao, de havenstad van Lima), bleef de rancune in dat land nog lang
door sudderen. Het kon het verlies van zulke uitgestrekte en rijke
koloniën maar moeilijk verwerken. Peru, en in het bijzonder Lima, was
altijd een trouw vazal van de Spaanse kroon geweest (het was niet voor
niets dat de Spanjaarden juist daar hun laatste machtsposities in Zuid-
Amerika hadden gehad). Dus als een poging tot herovering ergens
succesvol zou kunnen zijn, dan was dat in Peru. In 1866 meende Spanje
zijn kans schoon te zien om nog één maal te
proberen de oude orde te herstellen. Eind april
van dat jaar verscheen een tot de tanden
gewapend Spaans eskader voor de kust van
Lima. Helaas voor Spanje waren de Peruanen
inmiddels aan hun onafhankelijkheid gehecht
geraakt. Een lang verhaal verder kort gemaakt:
op 2 mei 1866 kwam het tot een artillerie-duel
tussen het Spaanse eskader in de baai en de
Peruaanse forten op de kust. De Spanjaarden
kregen flink op hun falie en moesten met
bebloede koppen afdruipen. Maar ook de Peru-
anen kwamen er niet zonder kleerscheuren
van af. Door een voltreffer van de Spaanse scheepsartillerie explodeerde
een granaat in een kazemat van één van de forten. Daarbij vielen een
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aantal doden, waaronder  kolonel José Galvez. De man was op slag een
nationale held.

José Galvez (1819-1866) was overigens geen militair van beroep. Hij
was filosoof, jurist, hoogleraar en politicus. Hij had zich aangesloten bij
Mariano Prado, die in 1865 een staatsgreep pleegde tegen de zittende
president Pezet. Gedurende die korte burgeroorlog diende Galvez als
vrijwilliger in de troepenmacht van generaal Prado, met de rang van
kolonel. Na de staatsgreep bekleedde hij het ambt van Minister van
Oorlog en Marine onder president Prado. Bij de nadering van het
Spaanse eskader besloot hij opnieuw het uniform aan te trekken en
persoonlijk de leiding te nemen bij de verdediging.

De foutdruk
Terug naar de postzegels. Jarenlang werd aangenomen dat de serie van
1918 geen foutdrukken kende. Echter, in 1958 dook er op een veiling in
New York een aantal exemplaren op van de zegel van 4 ct waarvan de
horizontale perforatie ontbrak. De ontdekking veroorzaakte een kleine
deining onder de Peruaanse filatelisten. De serie was al veertig jaar oud,
en dan deze ontdekking.

Het merkwaardige was (en is) dat alle bekende exemplaren van deze
fout één ding gemeen hebben: ze behoren allen tot de onderste, tiende,
rij van het vel, terwijl de bovenliggende zegel uit de een-na-laatste,
negende, rij doormidden is geknipt. Het ligt dus in de rede te veronder-

stellen dat de negende rij aan
de bovenzijde wél de
horizontale perforatie had en
alleen de tiende rij zowel
onder als boven de perforatie
ontbeerde. De persoon die
het vel (of vellen?) met de
fout in handen kreeg besloot
blijkbaar de onderste rij af te
knippen ter hoogte van
halverwege de negende rij.

De ontdekking van de fout-
druk en de karakteristieken
werden onthuld door Herbert
Moll in een artikel in het
tijdschrift Filatelia Peruana in
1958 (Vol. X, No. 40,

september – december 1958, p. 11). Het artikel gaat vergezeld van een
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zwart/wit foto van een paartje van deze foutdruk, (zie boven) afkomstig
uit het midden van de zegelrij (posities  5 en 6, getuige het gecentreerde
drukkersmerk plus de centraal-lijn markering in de marge). Voor wat
betreft het aantal zegels met deze fout, weet Moll slechts te zeggen:
'minimaal 10'.

Het exacte aantal is ook vandaag niet bekend, maar we kunnen een
beredeneerde gissing doen. Wat weten we?
1. In de eerste plaats kunnen we vaststellen dat deze foutdruk buiten-

gewoon schaars is. Ik ben zelf inmiddels enkele jaren actief op eBay
en heb nog nimmer een exemplaar langs zien komen. Om een
voorbeeld te noemen ter vergelijking: van de al genoemde 1 ct met
kopstaand medaillon uit 1921 bestaan er naar alle waarschijnlijkheid
nog ongeveer 150 tot 200 exemplaren. Ieder jaar duikt deze zegel vier
tot vijf keer op bij eBay.

2. In de tweede plaats is er de constatering dat alle bekende exemplaren
dat merkwaardige kenmerk hebben van 'anderhalve zegel' (de hele
zegel met de perforatie fout, plus de halve zegel van de boven-
liggende rij).

3. De twee zegels op de foto hierboven vertonen het medaillon enigszins
verschoven t.o.v. het frame, terwijl het exemplaar op de kleurenfoto
hierna een fraai gecentreerd medaillon vertoont.

Op basis van feit 2 kunnen we met aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid stellen dat alle
exemplaren van deze foutdruk
op enig moment in handen
van één enkele persoon zijn
geweest. Immers het is niet
aannemelijk dat twee ver-
schillende personen op ver-
schillende plaatsen en tijd-
stippen beiden tot dezelfde
actie overgaan om de onder-
ste rij van een vel postzegels
af te knippen ter hoogte van
halverwege de negende rij
zegels. Feit 3 toont aan dat er
waarschijnlijk twee vellen
moeten hebben bestaan met
de perforatie fout. Op basis
van feit 1 mogen we zonder
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meer stellen dat het aantal zegels met de perforatie fout uitermate klein
moet zijn. Bovendien, het is niet waarschijnlijk dat één persoon grote
aantallen vellen of veldelen met deze fout in handen zal hebben gehad.

Op grond van deze overwegingen ga ik er van uit dat er oorspronkelijk
slechts twintig zegels hebben bestaan met deze fout (twee vellen).
Hoeveel daarvan op de dag van vandaag nog bestaan is onmogelijk vast
te stellen.
Maar ondanks de grote schaarste is de zegel niet extreem duur. Ik kocht
een exemplaar van deze fout ongeveer drie jaar geleden voor 100 US
dollars, zie de kleurenfoto. Ter vergelijking: de 1 ct met kopstaand
medaillon uit 1921 kost gemiddeld tussen de 250 en 300 US dollars. De
duurste foutdruk uit de Peruaanse filatelie (de 'medio peso' kleurfout uit
1858) brengt doorgaans rond de 2.500 US dollars op. Ook van die
laatste foutdruk bestaan nog ongeveer 150 tot 200 exemplaren. De
oorzaken van die prijsverschillen zijn volledig terug te voeren op de
werking van vraag en aanbod. De foutdruk uit 1918 is maar bij weinig
verzamelaars van Peruaanse postzegels bekend en van die
verzamelaars is er niemand die zich op de serie uit 1918 heeft
gespecialiseerd (althans, bij mijn weten). De vraag is dus zeer gering tot
nihil en de prijs is navenant laag.

Hierboven nog een brief met de bewuste - gewoon getande - postzegel van 4
centavos (3x) die in april 1918 verzonden is van Callao naar de USA en die wegens
de 1e WO voor controle is geopend en dichtgeplakt met een censuurstrookje.



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
10

http://www.rynmond.com/
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Overzicht van 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:  11 oktober en 6 december 2014.

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN:

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
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.

http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
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Ook dit jaar zal LACA weer een stand hebben op deze beurs tussen
Kerst en Nieuwjaar. Komt u ok even langs om ons te groeten ? 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:
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

13 t/m 16 mei 2015:
In Londen wordt onder auspicien van FEPA een grote internationale
postzegelbeurs georganiseerd onder de naam LONDON 2015 – STAMP
EXHIBITION EUROPHILEX. Aanleiding is het feit dat de 1e postzegel ter
wereld 175 jaar geleden verscheen. Lokatie is het Business Design
Centre in de Upperstreet in Islington, noord Londen. Metro station Angel.
Er zijn meer dan 100 dealers, enkele internationale veilingen, 1.400
kaders met een tentoonstelling van o.a. ‘world rarities’, een demonstratie
van de Sperati printing press, seminars en promotiestands. De entree is
£10 voor de 1e dag en daarna gratis. Opgemerkt moet worden dat het
prijsniveau in Engeland hoger ligt dan op het vasteland, dus koopjes zul
je hier niet eenvoudig scoren. Meer informatie op: www.london2015.net

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).

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.hertogpost-event.nl/
http://www.london2015.net/
http://www.philatelist.nl/
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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.ny2016.com/
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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:

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 schipbreuk in het Panamakanaal
door: Anton Luijendijk

De Brion was een open shelterdekschip (schutdekschip), dat wil zeggen
dat haar bovenste dek een shelterdek was en dat de ruimte tussen dit
dek en het daaronder gelegen dek niet werd meegeteld bij de bruto-
tonnage van het schip. Daarmee was de nettotonnage dus aanzienlijk
kleiner, hetgeen voordelen had bij de berekening van de kanaal- en
havengelden, die op deze nettotonnage waren gebaseerd.

Aanvankelijk was de shelterdekruimte be-
stemd voor de beschutting (shelter) van de
dekpassagiers (zie voor een sfeerimpresie
deze postzegel uit Australië), die in de 19de

eeuw in groten getale de oversteek waagden
naar de Nieuwe Wereld én voor het vee, want
de eerste stalen schepen waren “gladdek-
schepen” zonder bak, campagne en opbouw
in de midscheeps. De passagiers verbleven in
de tussendekken, die niet bepaald prettig
waren om daar de hele dag te verblijven in
stank en walm, maar aan dek was het vaak te
gevaarlijk, vooral op de Noord-Atlantische
Oceaan, waar watermassa’s over het dek
konden spoelen die dan alles wegvaagden.
Vandaar de behoefte aan een shelterdek, een
stalen dek, dat vaak over de gehele scheeps-

lengte was aangebracht, met een tonnageopening - aan weer en wind
blootgesteld - en spuigaten die afsluitbaar moesten zijn.

Gaandeweg werd deze ruimte meer en meer gebruikt voor de lading. Het
spreekt voor zich dat de reder voordeel had van het shelterdek, ook al
leidde een open shelterdek tot uiterst gevaarlijke situaties als de spui-
pijpen niet waren afgesloten of als er teveel lading in de tussendekken
was gestuwd, waardoor de stabiliteit van het schip gevaarlijk kon afne-
men. Want al dat ijzer voor dit extra dek maakte dat het schip een ge-
voelige stabiliteit had en een rank schip werd.  

De ss Brion
De ss Brion (KNSM) was zo’n schip met een open shelterdek. Zij mat
760 BRT en voer op de Westkust van Zuid-Amerika; zij loste daar de
lading die in Curaçao aan boord gekomen was en laadde er weer voor
Curaçao, waar de retourlading werd gelost, die door andere schepen
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naar de havens in Noord Amerika en Europa werd vervoerd. Onder-
staand ziet u een foto van dit schip.

Op 21 januari 1934 voer de Brion het Panamakanaal in. Twee dagen
geleden was men uit de koffiehaven Buenaventura vertrokken met veel
lading aan boord. Men had toen tank V in het achterschip op laten lopen
om het schip iets achterover te krijgen, want met stuurlast stuurt een
schip beter. Het schip had meer lading in dan gewoonlijk, maar het lag
nog niet op zijn merk; er was zelfs ruimte over geweest voor nog eens
150 ton lading.

Nu voeren ze onder loodsaanwijzing en ze hadden de Miraflores- en de
Pedro Miguelsluizen al achter de rug. Het weer was goed en na de lunch
zouden de Gatunsluizen worden bereikt.
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De eerste stuurman was nog
maar eens naar het spardek
gegaan en had door de spui-
gaten het water van het ka-
naal langs zien komen, die bij
deze diepgang circa 7 cm
boven het wateroppervlak
lagen. Nee, er waren geen
zorgen over water over het
shelterdek, dat vanwege de
controle in Cristóbal open

moest blijven voor de metingen t.b.v. de controle van de meetbrief. En
ook de tussendekken lagen open en waren dus niet met presennings
afgedekt en met klampen afgekegd.

Wat ging er mis ?
Omstreeks tien uur v.m. besloot de gezagvoerder in overleg met de
HWTK de voorpiektank met zoet water te vullen zoals men gewoon was
te doen in het Panamakanaal. De voorpiek bevindt zich voor in het schip
en zal – als deze tank wordt volgepompt – het voorschip dieper in het
water doen zinken. Kort na 13.00 uur – toen de voorpiektank vol was –
ontstonden er problemen met de stabiliteit; het schip kreeg lichte slagzij
over bakboord en men dacht dat het veroorzaakt werd door de aan
stuurboordzij inkomende Noordoostpassaat (tijdens de passage door het
kanaal naar de Caraïbische zee vaart men naar het Westen !).
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Maar de slagzij bleef toenemen terwijl men met volle kracht richting kade
voer. Daar aangekomen kon iedereen veilig van boord via bootjes van
de wal, want langszij de kade komen was niet meer mogelijk. Na een
half uurtje ging de kapitein met enkele bemanningsleden weer terug aan
boord. De machine was nog steeds paraat en startte onmiddellijk. Het
schip lag nu met het voorschip diep in het water. Plotseling viel het schip
plat op het water. De bemanning verliet ijlings het zinkende schip met
touwladders aan de hoge zijde. Nauwelijks was men van boord of het
schip verdween geheel onder water.

Conclusie
Volgens het onderzoek van de Raad voor de Scheepvaart dat volgde
was er via de spuigaten in het voorschip water over het tussendek ge-
stroomd en via de luikhoofden in de ruimen gelopen. Had men het schip
nu direct in het Gatunmeer aan de grond gezet, dan was het schip niet
verloren gegaan. Maar door met volle kracht te blijven varen en daarna
te trachten aan te meren is het schip zo vol water gelopen dat het is ge-
kapseisd. 
De conclusie van de Raad was dat deze ramp niet had mogen voor-
komen. Zij was van mening dat deze ramp, die tot algeheel verlies van
het schip heeft geleid, is veroorzaakt door onbekwaamheid, zorgeloos-
heid en onoplettendheid van de scheepsleiding. Zij vindt het zelfs be-
schamend voor de goede naam van de Nederlandse koopvaardij dat
schip en lading verloren zijn gegaan in een afgesloten Panamakanaal
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onder geheel niet ongunstige weersomstandigheden. Hun conclusie was
dan ook dat door het niet tijdig sluiten van de spuigaten en door gebrek
aan zorg de ss Brion onnodig verloren is gegaan !

Wie was Pedro Luis Brion ?
Het schip was genoemd naar Pedro Luis Brion, geboren te Curaçao op 6

juli 1782 en gestorven aldaar op 27 september
1821. Hij was een Nederlands militair en patriot,
die in de Venezolaanse onafhankelijkheidsoorlog
aan de zijde van de opstandelingen vocht. Aan
het einde van zijn carrière benoemde Simon
Bolívar hem tot admiraal van de marine van
Venezuela en Groot Colombia.
Brión leed aan tbc.
Toen hij in septem-
ber 1821 terugge-
keerd was naar zijn

geboorte-eiland, stierf hij. Hij werd begra-
ven op het landgoed van zijn familie, de
plantage Rozentak. Op 10 april 1882 werd
hij bijgezet in het Panteón Nacional te
Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Hier
liggen naast Brión ook andere belangrijke
personen uit de geschiedenis van Vene-
zuela, waaronder Simon Bolívar.

     Het Panteón te Caracas           Gedenkbord bij het graf van Brion.



20



21

Presentatie door Ton Schotgerrits
In de afgelopen bijeenkomst van mei jl. heeft Ton Schotgerrits een zeer
originele spreekbeurt gehouden waarin hij ons heeft uitgelegd welke
landen hij verzamelt, hoe hij dit doet en waarom. Zijn focus ligt bij de
Zuid- en Midden Amerikaanse landen op de hoofdnummers van de Yvert
tot 1975. Daarnaast verzamelt hij Zuid-Afrika en de Baltische landen. In
totaal zijn dat ruim 30.000 Yvert nummers waarvan hij er nog ruim 3.000
mist. Ton vertelde eerst dat hij, toen hij voor
KPMG werkte en in Curacao was gestationeerd,
jaren in dit gebied gereist heeft en daarom goed
bekend was met het gebied en vooral toen dus
geïnteresseerd is geraakt in deze landen. In de
spreekbeurt werd een quiz ingebouwd doordat
Ton een aantal vragen had voorbereid over de
geschiedenis en de geografie maar ook over de
indianencultuur en de slavernij die voorkwam in
dit continent. Dat leidde tot een aantal
interessante levendige discussies met veel
wetenswaardigheden en anekdotes, zowel van
Ton als vanuit de toehoorders. Ton had zelfs
een fles wijn als prijs meegenomen voor degene
die de meeste vragen goed had en dat werd
uiteindelijk Bosco van Welie. De foto toont Ton
tijdens zijn zeer geslaagde spreekbeurt. Hij werd
beloond met een luid applaus. Ton, bedankt
voor jouw interessante bijdrage !  

De 2e postzegelquiz
Bij alle 4 de bijeenkomsten in dit jubileumjaar houdt LACA een
Postzegelquiz waarbij je moet raden uit welk land de 20 postzegels
komen waarvan het land op de foto onherkenbaar is gemaakt. De

winnaar krijgt een fles
wijn. In de bijeenkomst
van maart heeft Geert
Reijnen gewonnen, in de
mei bijeenkomst heeft
Paul Weda gewonnen.
Op bijgaande foto ziet u
hoe de leden druk
doende zijn met het
oplossen van de quiz.
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Drukwerkfrankering in Cuba/Puerto Rico.
door: Hans Vinkenborg

In sommige landen of kolonien zijn speciale drukwerkzegels in gebruik
geweest voor de frankering van kranten en drukwerk. In Puerto Rico was
dit echter niet het geval. Er is ook geen Koninklijk Decreet bekend waarin
dit geregeld is. Wel zijn er bepaalde uiterlijke verschijningsvormen. In

Puerto Rico was er weliswaar geen post-
zegel voor ‘impresos’, maar daar was wel
een bijzonder stempel in gebruik waarvan
hierbij een afbeelding is geplaatst. De
stempel bestaat uit de twee woorden

PERIODICOS FRANCO die in twee lijnen boven elkaar geplaatst zijn in
een box. Dit stempel werd gebruikt om gewone frankeerzegels te
stempelen want drukwerk werd dus met gewone zegels gefrankeerd in
Puerto Rico. Ik heb hieronder een willekeurige selectie gemaakt van
zegels die met dit stempel zijn vernietigd.  
De zegels tonen dat deze stempel werd gebruikt op alle emissies van

rond 1882 tot het moment van overdracht aan de USA in 1898. Hij komt
voor op de emissies van Koning Alfonso XII alsmede op de 2 langjarige
emissies van Koning Alfonso XIII. Er bestonden in Puerto Rico dus geen
aparte postzegels voor drukwerk-frankering, zoals dit b.v. wel het geval
was in Cuba tijdens de Spaanse periode.

In Cuba werd wel al veel eerder gebruik gemaakt van een stempel om
postzegels te vernietigen die gebruikt werden voor de frankering van
drukwerk of kranten. Dit stempel komt al voor op de eerste emissie van
Cuba. Ik toon hiervan enkele willekeurige afbeeldingen.
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Het stempel wordt gevormd door een
reeks van 8 parallele strepen die aan beide
einden worden afgesloten met een dwars-
streep. Omdat het stempel erg lang is ziet
u hier maar een deel van dit stempel. De
zegels komen uit de emissie van 1857 en
deze zegels werden zowel in Puerto Rico
als in Cuba gebruikt. Maar dit stempel
werd alleen in Cuba gebruikt en dus
kunnen de afgebeelde zegels hiernaast
worden ingedeeld bij Cuba.  

Bij dit blok van vier zegels kun je zien dat
de reeks strepen weliswaar op zeker

moment worden afgesloten met een dwarsstreep, maar direct daarna, in
het verlengde van de eerste set strepen staat een tweede set strepen. Ik
heb nooit een afbeelding gezien van een stuk of veldeel waaruit op te
maken is hoe lang de totale stempel wel is en in de literatuur wordt hier
niet over gerept. Deze stempel werd niet veel langer gebruikt, want op
latere zegels die vanaf 1882 verschenen en die speciaal bestemd zijn
voor de frankering van drukwerk komt dit stempel niet meer voor. 

Vanaf 1883 werden in Spaans-Cuba speciale drukwerkzegels uitge-
geven die met gewone stempels werden vernietigd, net als de normale
post. Bij iedere nieuwe emissie waren de laagste waarden steeds
bestemd om te worden gebruikt voor drukwerk frankering. Van deze
speciale zegels toon ik hierbij ook enkele voorbeelden. Ze zijn
herkenbaar aan de woorden CUBA IMPRESOS (‘drukwerk’) en komen
voor in alle emissies vanaf 1883. Dus zowel in de emissies van Koning
Alfonso XII als XIII. Uitzondering is de laatste emissie van 1898 waar
geen speciale drukwerkzegels in voorkomen. 

Het is en blijft een opmerkelijk feit dat in Spaans Puerto Rico geen
aparte zegels bestonden maar wel een bijzondere stempel terwijl in
Spaans Cuba precies het omgekeerde het geval was: wel aparte zegels
maar geen bijzonder stempel. 
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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 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.).

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,
Ecuador Mi. 148, 149, 289 en D137, Canal Zone Mi. I/VII, P6, 14 en 15,

mailto:14fase@hetnet.nl
mailto:alecjbreunesse@gmail.com
mailto:f.vanbeekum@gmail.com
mailto:pweda@live.nl
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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 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. 

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

Een gewoon lidmaatschap kost 25 euro per jaar en een electronisch
lidmaatschap kost 14 euro per jaar. U krijgt toegang tot onze website met een

schat aan informatie over de filatelie van Midden- en Zuid Amerika. 

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

mailto:g.reynen1@chello.nl
mailto:gsweijen@hetnet.nl
mailto:rc.tilman@xs4all.nl
http://www.laca.nl/
mailto:info@laca.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 als u een
plausibele oplossing kent dan horen wij het graag van u. Uw ervaring en
kennis is echt nodig !!

In de vorige aflevering toonde ik u 4 zegels van Wietze Hoogeveen van
Venezuela waarvan wij veronderstellen dat deze te maken hebben met
de betaling van kosten voor het houden van een postbus. Maar, dat
weten we niet zeker. Hieronder ziet u (links) nogmaals deze zegel van

Wietze van 4 Bolivares.
Hierop reageerde Her-
man Rakers die meldde
dat hij ook zo’n zegel
heeft. Alleen blijkt zijn
zegel van 10 Bolivar
een andere landsnaam
te hebben boven de
zegel, namelijk ‘Repu-

blica de Venezuela’ in plaats van ‘EE.UU. de Venezuela’. U ziet deze
zegel hier rechts afgebeeld. Verder is de naam van de drukkerij niet
cursief gedrukt, links ziet u staan ‘Litografia de Comercio Caracas’ en
rechts ‘Lit y Tip del Comercio Caracas’.  We mogen hieruit de conclusie
trekken dat deze emissie blijkbaar over een langere periode werd
gebruikt en dat er herdrukken zijn gemaakt. Goed om te weten, maar nu
weten we nog niet wat het doel van deze zegels was. Wie dit weet mag
het melden !

Van Herman Rakers ontvingen wij ook een zegel uit Colombia die wij
hieronder afbeelden. Ook deze zegel is niet in een catalogus terug te
vinden. Op de zegel is links bovenaan te lezen ‘Rep. de Colombia’ en
daaronder ‘Administracion’ en ‘del correo aereo’ en daartussen
‘SCADTA’. Verder staat er nog de tekst ‘Sellado Oficialmente’.
Interessant is dat er rechtsboven nog een stuk van een zwarte stempel



28

te zien is waar staat ‘Servicio ….’
en ‘Bar…..’ en het begin van een
datum ’22 …..’. Ook is er een paars
stempel te zien waar in het
Nederlands te lezen valt:
‘Ontvangen / 20 feb. 1933 / …..’.
Tenslotte kan gemeld worden dat
de witte vleugels boven de witte
cirkel gepreegd zijn. 
Ik ga er van uit dat de zegel is
afgestempeld in Barranquilla en dat deze op een poststuk heeft gezeten
dat verzonden is naar Nederland gezien het Nederlandstalige
ontvangststempel. Maar dit alles roept dan wel de volgende vragen op:
• de zegel heeft geen waarde-aanduiding of opdruk waardoor deze niet

als frankeerzegel heeft kunnen dienst doen; toch is hij afgestempeld
dus is het blijkbaar een bijplakzegel of dienstzegel;

• de zegel meldt ‘Sellado …’hetgeen meestal een aanduiding is die op
fiscaalzegels gebruikt werd; maar waarvoor werd hier dan belasting
betaald ?

• als de zegel op 20-2-1933 in Nederland is aangekomen, dan is hij
blijkbaar op 22-1-1933 in Barranquilla afgestempeld voor vertrek;
waarom heeft een luchtpostbrief er een maand over gedaan om aan
te komen ?

• wat was het doel van deze zegel ?
De zegel roept dus nogal wat vragen op. Zijn er onder de LACA leden
mensen die meer weten van deze SCADTA zegel of die informatie over
deze zegel bezitten ? Zo ja dan horen wij het graag van u zodat wij dit in
de volgende aflevering kunnen melden. Alvast bedankt voor uw reactie. 

Heeft u onze website recent nog bezocht ?

Op de website www.laca.nl vindt u een schat aan informatie over de
filatelie van ons verzamelgebied Midden- en Zuid Amerika. U vindt daar

b.v. alle voorgaande nummers van onze Corre(i)o, veel links naar
interessante websites en informatie over boeken en catalogi van ons

verzamelgebied. Dat wilt u toch niet missen ?

http://www.laca.nl/


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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Hierboven een fraaie zegel van
Panama waarop te zien is dat
schepen door treinen de sluis in
worden getrokken,

Links een zegel van de Ned. Antil-
len waarop rechts Pedro Luis Brion
te zien is, de naamgever van het
schip dat schipbreuk leed in het
Panamakanaal.   

In deze Corre(i)o vindt u een artikel over de schipbreuk van
de SS Brion in het Panamakanaal.

Tevens vindt u in deze Corre(i)o een artikel over een
zeldzame foutdruk van een zegel uit 1918 uit Peru.

-------------------------------------------------------------------
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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