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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 
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
Op 6 september jl. hebben we ons 50-jarig jubileum gevierd in Valkens-
waard. Wij ontvingen van alle aanwezige leden
zeer positieve reacties, niet alleen op het
excursie programma, maar ook op het diner wat
de dag afsloot. Ik ben blij met zoveel tevreden
reacties !
In deze Corre(i)o vindt u enkele foto’s die we op
deze feestelijke dag hebben genomen zodat ook

de leden die niet aanwezig konden zijn een indruk krijgen van
de gebeurtenissen op deze feestelijke dag. 

Ook bij de komende december bijeenkomst zult u nog veel
van ons jubileum merken want dan zal Richard Tilman nog

een presentatie geven die iets laat zien van de geschiedenis van LACA.
Bovendien zullen wij de 4e en laatste postzegelquiz houden waarmee u
weer een goede fles Chileense wijn kunt winnen. En na afloop van de
eindejaarsveiling zullen wij u graag trakteren op een eindejaars drankje
en de traditionele bitterballen. Ik hoop dat u in groten getale zult komen.

Verder hoop ik dat u nog de tijd gehad heeft om alle oude Corre(i)o
uitgaven op onze website door te bladeren. Deze bladen geven u een
schat aan leerzame informatie over ons verzamelgebied. En door op de
links te klikken komt u bij vele tientallen websites van verenigingen en
organisaties in Midden- en Zuid Amerika waarop u eveneens veel nuttige
informatie kunt vinden. In de komende maanden zullen wij de literatuur
opgave die van ieder land verzameld is verder aanvullen met nog meer
titels. 
Al deze informatie kunt u inzien op het leden gedeelte van onze website
www.laca.nl; om in te loggen heeft u een gebruikersnaam en een wacht-
woord nodig; mocht u deze niet meer weten dan kunt u bij mij nieuwe
aanvragen. 

In dit blad vindt u verder een bijdrage van Ap Koopman over het
Chamizal conflict tussen Mexico en de USA en een artikel van mijzelf
over de zegels van de Central American Steamship Co. Wij wensen u
weer veel leesplezier. 

Ik hoop u weer in december bij de komende 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 6 december 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 50 jaar LACA door Richard Tilman.
13.45 uur 4e LACA postzegel Jubileum quiz ! Prijs: een goede fles wijn.
14.00 uur Grote eindejaarsveiling (zie separate veilinglijst voor details).
15.00 uur Postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, nader kennis maken en

informatie uitwisselen met rond 15.00 uur de bekendmaking
van de quizprijs winnaar en daarna ….. de eindejaarsborrel
en bitterballen !!!

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.
Wij zien er naar uit om u weer allen te ontmoeten bij deze LACA
bijeenkomst, tot ziens op 6 december ! 

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

Wijziging van de contributie betaling m.i.v. 2015 
Zoals u op de losse bijlage bij dit blad kunt
lezen hebben wij met ingang van 2015
besloten om de contributiebetaling anders te
laten verlopen. Omdat bankincasso’s en
acceptgiro’s erg duur zijn geworden, verzoeken
wij u om voortaan ZELF uw contributie aan
LACA over te maken. Op de losse bijlage kunt
u lezen hoe u dit moet doen en wat ons
bankrekening nummer is. Wij rekenen op uw vlotte medewerking zodat
deze methode soepel kan worden ingevoerd. Bedankt !

Presentaties tijdens bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten 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 ? Meldt u

dan s.v.p. aan bij het bestuur zodat wij dit kunnen faciliteren.

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.

Bijeenkomstdata 2015 / bestuursvergadering
In 2015 zullen wij op 14 maart en 30 mei bijeenkomsten houden in De
Bilt. Latere data zijn nog niet beschikbaar. In de volgende Corre(i)o
zullen wij u deze data berichten en dan tevens verslag doen van de
LACA bestuursvergadering die medio november is gehouden. 

Op onze website vindt u meer aktuele informatie van het bestuur. 
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FOTO’S VAN HET 50-JARIG LACA JUBILEUM

Het ininkten van de druksteen     Het papieren resultaat

Grote mechanische steendrukpers      Een handbedienbare steendrukpers

De papierinlegger aan het werk      Een kast vol drukstenen

Het 9-kleuren drukresultaat      Aandachtig luisterend naar de rondleider

Hierboven ziet u een impressie van de rondleiding door het Ned. Steendrukkerij
museum dat in de middag was ingepland; ook het Sigarenmakerij- en Valkeniers
museum zijn in deze middag bezocht.
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In het museum stonden vele soorten opgezette valken, in fraaie kleuren

Valkeniers stonden bij de adel hoog aangeschreven   Sigarenmakers aan het werk

Bij het diner kon men kiezen uit een lange reeks tapas en daar werd
volop gebruik van gemaakt; zo kon iedereen ergens van proeven en dat
viel goed in de smaak. Om 22.00 uur werd het jubileum afgesloten en
ging ieder tevreden naar huis.
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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 2015:
De data van de volgende bijeenkomsten van LACA in 2015 zijn alsvolgt
vastgesteld: 14 maart en 30 mei 2015 (de overige data volgen later).

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN:

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. Komt u ook 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 en ook LACA heeft
een stand aangevraagd (maar we hebben nog geen bevestiging). Er is
voor elk wat wils ! Ook nu wordt deze beurs weer op zaterdag/zondag
gehouden. Het is 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. LACA heeft het voornemen om
op deze beurs met een stand aanwezig te zijn, maar daarover is thans
nog niets beslist. De beurs wordt weer gehouden in het Maaspoort

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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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 ten-
toonstelling 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).

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 ?

WIJZIGING CONTRIBUTIE BETALING !!

Met ingang van 2015 dient u zelf de contributie over te maken naar
LACA; in de bijlage vindt u nadere informatie.

Mogen wij s.v.p. op uw snelle medewerking rekenen ?
Alvast bedankt !

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


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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MEXICO/USA: HET CHAMIZAL CONFLICT
door: Ap Koopman

Het Chamizal conflict was slechts één van de vele grensconflicten tus-
sen Mexico en de USA aan de Rio Grande. Dit conflict ging om ongeveer
630 acres (ca 2,5 km²) aan de U.S.-Mexico grens tussen El Paso (Texas
USA) en Cuidad Juarez (Chihuahua, Mexico). De internationale grens
tussen Mexico en de USA heeft een totale lengte van 3.141 km. Van de
Golf van Mexico tot El Paso is de Rio Grande (Rio Bravo del Norte) de
gemeenschappelijke grens over een lengte van 1.914 km.

Het ‘Verdrag van Guadalupe Hidalgo’ (1848) betekende het officiële
einde van de oorlog tussen Mexico en de US die van 1845 tot 1848
duurde. Hierbij kwam tegen een afkoopsom van US$ 15 mln in totaal
1.360.000 km² land in het bezit van de USA waarop nu (delen van) de
staten California, Nevada, Utah, Arizona, Wyoming, Colorado en New
Mexico liggen. Met de ‘Gadsden-purchase’ (‘Venta de La Mesilla’) in
1853 kwamen daar nog 76.800 km² bij (thans een gedeelte van het
huidige Arizona en New Mexico, westelijk van de Rio Grande tot El
Paso). 

Op de zegel links (Mexico, Mi 434) ziet u een zegel met afbeelding van
het grondgebied dat in 1848 van Mexico naar de USA overging en de
zegel rechts (USA, Mi 648) is uitgegeven ter nagedachtenis aan de
‘Gadsden-Purchase’ van 1853.

Op de landkaart op de volgende bladzijde ziet u nog duidelijker welke
gebieden door de USA zijn verworven in deze 2 overeenkomsten.
In het latere verdrag van 12 november 1884 werd de bij het ‘Verdrag van
Guadalupe Hidalgo’ uit 1848 overeengekomen internationale grens
nader gepreciseerd. Daarbij werd bepaald dat het midden van de rivier
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de grens tussen de 2 landen zou zijn, onverschillig de eventuele
veranderingen in de loop van de bedding of de oevers als gevolg van
natuurlijke oorzaken. Dit soort zaken is geregeld in internationaal recht,

dat leert, dat bij veranderingen in de
loop van een rivier als gevolg van
alluvium (aanslibbing) de grens
verandert met de rivier, maar dat bij
verandering als gevolg van avulsion
(erosie) de oude bedding de grens
blijft.

Tussen 1852 en 1868 verplaatste de
rivier zich naar het zuiden. Vergeleken
met de loop van de rivier in 1852 had
de rivier in 1873 al circa 600 acres
land afgeslagen, zodat het in feite

gebied van de USA was geworden. Dit stuk land kreeg de naam “El
Chamizal”, maar het was nog bevolkt en ingelijfd als deel van El Paso.
Zowel Mexico als de USA claimde het land. Er woonden ook vele
Amerikaanse burgers in dit gebied. Zie de kaart onderaan dit artikel.

Uiteindelijk kwamen Mexico en de USA in 1910 overeen dat een arbitra-
getribunaal deze kwestie zou onderzoeken. De commissie kwam met
een soort Salomonsoordeel. Dit hield in dat al het land dat zich aan de
rechterkant van de oever had gevormd onder de heerschappij en de
bevoegdheid van Mexico kwam en het land dat zich op de linkeroever
had gevormd onder de jurisdictie van de USA moest komen. Dit werd
door de USA echter verworpen.
 
Tussen 1911 en 1963 werden verschillende pogingen ondernomen om
het probleem op te lossen. Het conflict bleef de verhoudingen tussen
Mexico en de USA negatief beïnvloeden, totdat President J.F. Kennedy
in 1963 alsnog instemde met de aanbevelingen van de arbitrage-
commissie uit 1911. Hij hoopte hiermee een impuls te geven aan de
“Alliance of Progress” en tegelijkertijd de “Organisation of American
States” (OAS) te versterken.

In augustus 1963 werd tenslotte de “Chamizal Treaty” getekend. Dit hield
ondermeer in dat de Mexicanen 437 acres (ca 1,8 km²) van het betroffen
gebied kregen en de USA 193 acres (0,8 km²). Er werd een regeling
getroffen ter compensatie van de herhuisvesting van de 3.700 Ameri-
kaanse burgers in het gebied. Een ander punt in de overeenkomst was
de verplaatsing van de loop van de rivier door de aanleg van een kanaal
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om onduidelijkheden over de grens in de toekomst te voorkomen. De
kosten van de aanleg werden door beide landen gedeeld. 
Aldus kwam na zeer lange tijd een einde aan dit Mexicaans-Amerikaan-
se grensconflict.

Hierboven ziet u de loop van de oude en de nieuwe rivier en het kanaal
en de grenssituatie die sinds 1963 van kracht is.

Rechts ziet u de zegel die in
1963 door de USA is
uitgegeven ter gelegenheid
van de overeenkomst waar-
mee het ‘Chamizal’ conflict
werd beëindigd. De zegel
toont president Kennedy van
de USA en president Mateos
van Mexico (zegel Mi 1168
van de USA).

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/
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DE CENTRAL AMERICAN STEAMSHIP CO.
door: Hans J.A. Vinkenborg

Over de postzegels van de Central American Steamship Company
(“CASS”) is in de loop der jaren door beroemde filatelisten veel
geschreven, zowel correcte als incorrecte berichten. Om duidelijkheid te
scheppen over de status van deze zegels geef ik u hieronder een over-
zicht van de artikelen en de conclusie.

DE 5 POSTZEGELS
Allereerst de 5 postzegels. Er bestaan 4 verschillende waarden:  

de 1 centavo groengrijs, 2 centavos rood, 10 centavos blauw en 50
centavos bruin (zie afbeelding). Verder bestaat de 1 centavo zegel nog
met een paarse of rode opdruk welke luidt: “good for five cents / 5 /
bueno por cinco centavos”. Hierboven ziet u ook de beide kleuren
opdrukken. Waarom de zegel voorzien werd van een opdruk zal hierna
blijken.

Naar verluidt zijn de zegels gedrukt in vellen van 98 (14 x 7) bij een
drukkerij in Boston, Massachusetts, USA. De zegels hebben een
lijntanding 11 maar er bestaan ook zegels waar de tanding (ten dele)
ontbreekt. Het drukproces is lithografie/steendruk. Alle zegels hebben
een gelijke afbeelding; bovenaan de naam van de scheepvaart maat-
schappij, onderaan de waarde, in de kromme band links de tekst:
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“newspapers 1oz 2 cts” en rechts “letters 1/2oz 5 cts”. Linksboven staat
nog “USA” en rechtsboven “Mexico” en in het midden bovenaan het
jaartal “1886”. Het midden toont een fraaie afbeelding van een schip.
Deze zegels zijn met een behoorlijke regelmaat te koop bij (b.v.) Ebay en
bijna altijd ongebruikt met gom.

DIVERSE AUTEURS OVER DEZE POSTZEGELS
In november 1965 schreven L.N. & M. Williams in het tijdschrift Stamp
Magazine een uitgebreid verhaal over deze zegels waarin ze terug gaan
in de geschiedenis. De zegels tonen het jaartal 1886 en volgens Fred J.
Melville is dat omdat het bedrijf op 3 juni van dat jaar werd opgericht.
Maar de zegels kwamen pas in 1891, dus 5 jaar later, overvloedig op de
markt beschikbaar voor filatelisten. Ondanks speurtochten werd niet
duidelijk wie precies de drukker was. En de filatelistische bladen uit die
tijd maakten ook pas voor het eerst in 1891 melding van de uitgifte.
Sommige bladen hadden het over een nieuwe uitgifte en andere
meldden dat het blijkbaar een opruimingsuitgifte van de overgebleven
zegels was. Melville meldde nog dat hij gehoord had dat de druksteen
waarmee de zegels gedrukt waren verkocht was aan een drukker in
Mexico-City nadat deze was schoongemaakt. 
Verder werd gemeld dat het afgebeelde schip geen schip van de CASS
was maar de Cunard liner ‘Servia’, omdat daarvan een afbeelding
beschikbaar was toen de zegels werden gegraveerd. Gemeld werd
verder dat de schepen van de CASS lijndiensten onderhielden aan de
pacific kant van Midden Amerika tussen Panama en de USA met o.a.
stops in Mexico. 

De postzegels werden in 1892 voor het eerst opgenomen in Mekeel’s
catalogus (als American local), aanvankelijk voor $ 42,- per set maar een
jaar later voor aanzienlijk minder toen er grotere hoeveelheden zegels op
de markt kwamen. Scott meldde de zegels in 1894 en later zouden nog
vele catalogi volgen.

Pas in 1939 verschenen er in het blad Mekeel’s Weekly Stamp News
ook afbeeldingen van de schaarse gestempelde exemplaren van de
zegels, waarbij het stempel bestond uit een (deel van het) ovale
bedrijfsstempel van de CASS. De ovale lijnen rondom waren dubbel en
daarbinnen stond bovenaan de tekst “Central American S.S. Co.”, in het
midden in hoofdletters “SAN BLAS” en onderaan het jaartal “1886”. De
kleur van het stempel was zwart of paarszwart. Omdat ook toen nog
nooit een brief of krant gezien was waarop deze zegel gebruikt was werd
er hevig gediscussieerd of deze stempels wel echt waren. San Blas is de
naam van een rotsformatie en een baai in het westen van de Golf van
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Panama, maar het zou ook kunnen zijn dat dit de naam van het schip
van de CASS was. De gestempelde zegels werden door diverse
specialisten in de USA en Europa bestudeerd en zij kwamen allen tot de
conclusie dat het stempel echt was.

Het blad Stamp Ma-
gazine van no-
vember 1965 toont
een afbeelding van
een blok van 4
zegels van 1 centa-
vo met opdruk van
5 centavos, waarop
een groot deel van
dit stempel te zien
is. Helaas is deze
afbeelding in zwart-
wit (zie hiernaast). 

In het blad Stamp Collecting van juni 1967 schrijft Peter Kelly dat hij
steeds gedacht had dat deze zegels ‘bogus’ zegels waren van een niet
bestaande scheepvaartmaatschappij, maar dat hij nu bij het zien van de
gestempelde exemplaren toch bereid is te geloven dat de zegels wel
eens authentiek zouden kunnen zijn. Hij meldt verder nog dat de
maatschappij kort na het drukken van de zegels blijkbaar tot de
conclusie kwam dat ze niets hadden aan de zegels van 1 centavo (want
kranten waren 2 cts en brieven minimaal 5 cts). Daarom werd een groot
deel van de ongebruikte 1 centavo zegels overdrukt met de gemelde
opdruk van 5 centavos. Die opdruk verscheen in het paars, rood-paars
en karmijn, de laatste is het zeldzaamst. Ook Kelly veronderstelt dat de
maatschappij blijkbaar de restant voorraad na 5 jaar in 1891 aan de
handel heeft verkocht waarna deze zegels met vertraging op de markt
kwamen. Hij meldt dat daarbij vele zegels in Europa terecht kwamen
waar een deel werd voorzien van valse zwarte hoekstempels. Deze zijn
echter herkenbaar omdat men niet de moeite nam om de gom van de
zegels te wassen …..

In 1976 schreven S. Ringström en H.E. Tester in hun beroemde boek
“The Private Ship Letter Stamps of the World” ook over de CASS en
toonden zij ook het bewuste blok van 4 zegels dat hierboven is getoond.
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Maar zij voegden verder geen nieuwe informatie aan de bekende feiten
toe.

HET ONDERZOEK VAN VARRO E. TYLER
De Amerikaan Varro Tyler was een grote en zeer bekende verzamelaar
van vervalsingen van postzegels; vele boeken en publicaties staan op
zijn naam. In het begin van de tachtiger jaren deed hij een grootscheeps
onderzoek naar de CASS zegels en het resultaat werd gepubliceerd in
‘The American Philatelist’ van oktober 1985. Daarin stelt hij dat hij ervan
overtuigd is dat deze zegels ‘bogus’ zegels zijn die op de markt gebracht
zijn door Brewster Cox Kenyon en dat de CASS helemaal nooit bestaan
heeft. 
Hij meldt allereerst de volgende feiten:
• de informatie die in 1892 in de eerste publikaties gemeld werd was

afkomstig van A.W. Dunning; die meldde dat de zegels en de
druksteen in 1886 aan de CASS werden geleverd en dat de steen na
te zijn schoongemaakt verkocht werd aan een drukker in Mexico-City;
het aantal gedrukte zegels was onbekend maar er zijn ongeveer
tweemaal zoveel lagere waarden gedrukt als hogere waarden;

• de zegels van 1 centavo werden nooit gebruikt, maar gesteld werd dat
enkele directieleden van de CASS ze wel gebruikt hadden; de meeste
1 centavo zegels werden overdrukt met de 5 centavos opdruk;

• de CASS was in 1892 niet meer operationeel en daarom werden de
resterende zegels verkocht aan de Mexicaan Alvarez; Dunning
claimde deze informatie te hebben ontvangen van de secretaris van
de CASS mr. C.H.Thomas.

• Dunning meldde een jaar later dat hij in het bezit was van de helft van
de resterende voorraad zegels.

Verder meldde Tyler dat in de veilingverkoop van de Julius Steindler
collectie in 1972 in Basel hoge prijzen werden gerealiseerd voor deze
zegels; er werden 20 ongebruikte zegels verkocht voor SFR 400 en 1
gebruikte voor SFR 325. Toch gaven Ringström en Tester in hun boek 4
jaar later maar waarden aan van $ 5 per zegel en $ 10 voor de
opdrukzegel. 

Tyler meldt dat door de jaren heen onderzoekers zich vooral hebben
bezig gehouden met de volgende 4 vragen: (1) de identiteit van het
stoomschip op de zegel, (2) de identiteit van de ontwerper en drukker
van de zegels, (3) de eigenschappen en echtheid van het ovale stempel,
en (4) de geschiedenis van de CASS. Veel onderzoekers spreken elkaar
tegen over de antwoorden die zij gevonden hebben, zo is er b.v. ook een
onderzoeker die meent dat het schip ‘Santa Rosa’ op de zegel staat en
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niet de ‘Servia’. Dat schip was sinds 1884 gebouwd in opdracht van de
Oregon Railway and Navigation Co. voor diensten op de Pacific.
Informatie over de drukker en de ontwerper werd door niemand
gevonden. 

Gestempelde zegels zijn uiterst zeldzaam; Tyler kent alleen het
(hierboven getoonde) blok van 4 zegels en 3 losse zegels met een deel
van hetzelfde stempel. 

Onderzoek naar het bestaan van het bedrijf CASS werd o.a gedaan bij
het US Dept. of Commerce, Bureau of Marine Inspection and Navigation
en natuurlijk bij Lloyd’s Register of Shipping in New York. Er werd daar
niets gevonden m.b.t. de CASS, maar Lloyd’s suggereerde de
mogelijkheid dat CASS een schip of schepen gecharterd heeft bij
derden. Tyler zet daartegenover dat er nog een andere mogelijkheid is,
nl. dat de CASS helemaal nooit bestaan heeft en een hersenspinsel was
van één van de vele vervalsers die de USA rijk was (vooral in de
omgeving van Boston, daar opereerde o.a. ‘the Boston gang’) en dat
men al bijna 100 jaar in een fabel geloofde die niet met feiten werd
onderbouwd.

Tyler meldt vervolgens dat de bekende handelaar en publicist W.
Sellschopp uit San Francisco in zijn tijdschrift ‘Filatelic Facts and
Fallacies’ verslag doet van een lezing die hij gegeven heeft voor de
Pacific Philatelic Society in 1898. In die lezing meldde hij de diverse
‘onregelmatigheden’ waaraan de ‘handelaar en veilinghouder’ Brewster
Cox Kenyon zich heeft schuldig gemaakt en dat hij degene geweest is
die de zegels op de markt gebracht heeft. Deze Kenyon was al eerder
ontmakerd als degene die verschillende andere Amerikaanse zegels
vervalst op de markt gebracht had, waaronder de Army Frank zegels
maar ook zegels van b.v. China. Het was ook bekend dat Kenyon
destijds geprobeerd had om bij diverse papierfabrikanten in Los Angeles
het bijzondere papier te kopen waarop de cijferzegels van Hawaii
gedrukt zijn. Deze Kenyon werd door hem zeker in staat geacht om ook
de CASS zegels op de markt te brengen.

Als je met dit in je achterhoofd nog eens terug kijkt naar de feiten die
hierboven opgesomd werden en die afkomstig waren van A.W. Dunning
dan kan Tyler het volgende opmerken: 
• het is en blijft vreemd dat de zegels pas 5 jaar na het jaar 1886

opdoken en dat er nooit een brief of stuk is gezien waarop deze
zegel(-s) voorkomen;
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• Omdat Kenyon in de Los Angeles omgeving woonde lijkt het
waarschijnlijk dat de drukker in die omgeving was gevestigd en niet in
Boston; de verkoop van de druksteen aan een drukker in Mexico-City
lijkt ook zeer onpraktisch en onwaarschijnlijk. Het is ook niet
waarschijnlijk dat de CASS kantoor hield in Mexico-City, ver weg van
de Pacific;

• het is onwaarschijnlijk dat zelfs de secretaris van de CASS niet wist
hoeveel zegels er eigenlijk besteld en gedrukt waren; 

• toen de zegels in 1892 op de markt kwamen was de CASS al
‘verdwenen’ en dat past prima in het verhaal van een vervalser, want
als de CASS nog zou hebben bestaan dan was bij navraag aldaar
snel gebleken dat deze zegels ook bij hen onbekend waren;

• noch de secretaris C.H. Thomas noch de heer Alvarez die de
resterende zegels in 1891 gekocht zou hebben zijn ooit
geïdentificeerd; deze namen kunnen zeer goed aliassen zijn van
Brewster Cox Kenyon en A.W. Dunning die met hem onder één
hoedje speelde.

Tyler concludeert na dit alles dan ook dat de CASS nooit bestaan heeft,
dat Brewster Cox Kenyon de vervalser is en/of de zegels op de markt
heeft gebracht en dat de CASS zegels dus ‘bogus’ zegels zijn. Daarmee
is overigens niet gezegd dat de zegels niets waard zouden zijn. Zeker
voor verzamelaars van cinderella’s of vervalsingen zijn deze zegels van
waarde. 

Ik concludeer dat zowel de voor- als tegenstanders van de conclusies
van Varro Tyler argumenten naar voren brengen die geloofwaardig zijn.
Het feit dat nooit een spoor is gevonden van de CASS en haar schip is
echter ook voor mij wel voldoende om te geloven dat het hele verhaal
eromheen verzonnen is. Het wachten is nu op degene die harde feiten
over de CASS vindt of op echt gelopen brieven en stukken met deze
fraaie zegels !

Bibliografie:
• diverse publikaties en tijdschriften die hierboven zijn aangehaald van

vele auteurs, w.o. F. Melville, Williams & Williams, W. Stone en W.
Sellschopp, beschikbaar in de Bondsbibliotheek;

• The Private Ship Letter Stamps of the World (deel 1) van Ringström
en Tester uit 1976;

• The American Philatelist, 1985, het artikel van Varro E. Tyler en
diverse boeken van deze auteur;

• diverse catalogi en zegels uit mijn verzameling.
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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 + 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


22

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 

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. 

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
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:
29-30 december 2014 Eindejaarsbeurs – Barnerveld - NL

16-17 januari 2015 Racecourse  York - UK
31 januari- 1 februari 2015 Filateliebeurs – Hilversum – NL

3-4 April 2015 Brievenbeurs – Gouda – 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 stem-
pels, vreemde opdrukken, vermeende vervalsingen, literatuur, etc. Het
staat vanzelfsprekend niet vast dat uw of onze vraag zal worden opge-
lost, 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 zag u een zegel van Herman Rakers uit
Colombia die wij hierbij nogmaals (verkleind) afbeelden. Het was een

zegel die iets te maken had met SCADTA,
maar wat precies bleef voor iedereen
onduidelijk. Ook de vragen m.b.t. het
stempel bleven onopgelost. 
Toch kwam er een reactie, want Paul
Weda bleek een nagenoeg gelijke zegel
te bezitten
(die hij ook

niet precies kon thuisbrengen) maar dan
zonder het SCADTA logo. Van deze
zegel ziet u rechts eveneens een afbeel-
ding. Verder is deze zegel ongetand en
staan de horizontale achtergrondlijntjes
iets verder uit elkaar. Deze zegel is niet
in 1933 maar in 1948 afgestempeld in
Barranquilla zodat we kunnen aannemen dat deze zegels lange tijd in
gebruik zijn geweest (al weten we nogsteeds niet waarvoor zij dienden).
Het wachten blijft dus op iemand die ons meer over deze zegels kan
melden.
Tenslotte hebben we nog een fraaie brief op de achterzijde van dit blad
afgebeeld waarop aan de linkerzijde de cinderella zegel te zien is die we
in maart van dit jaar in deze rubriek los toonden. Het blijkt dus dat deze
koffie cinderella in ieder geval in januari 1947 gebruikt werd,
waarschijnlijk voor promotie doeleinden. Ook deze brief komt uit de
verzameling van Paul Weda. Waarvoor onze dank !



De bijeenkomsten worden gehouden in het Cultureel & Vergadercentrum
“H.F. Witte” Henri Dunantplein 4 te 3731 CL De Bilt. Het telefoonnummer
van het centrum is 030 – 220.3954. De zaal is geopend vanaf 12.00 uur
tot 17.00 uur.

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

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

Inhoudsopgave: pagina:

Inleiding door de Voorzitter   Hans Vinkenborg     1
Agenda voor de komende bijeenkomst   bestuur     2
Bericht van het bestuur   bestuur     4
Foto’s v.h. 50-jarig LACA jubileum   Hans Vinkenborg     5
Overzicht beurzen en bijeenkomsten   redactie     8
Mexico/USA: Het Chamizal conflict   Ap Koopman   11
De Central American Steamship Co.   Hans Vinkenborg   14
Vraag en Aanbod van/voor LACA leden   redactie   20
Een Vreemde Eend in de Bijt   Hans Vinkenborg   24

Ereleden:
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Sweyen.
Veilingmeester: Daan de Ruiter of Hans Vinkenborg



Deze brief uit Bogota, die is afgestempeld op 10 januari 1947, is een 1e
dag enveloppe die door Pan American World Airways naar Saint Louis
(USA) is vervoerd.  U ziet hierop links de koffie cinderella die wij eerder
bespraken in onze rubriek “De vreemde Eend…”. Met dank aan Paul
Weda. 

In deze Corre(i)o vindt u een artikel over de Central
American Steamship Co en haar zegels

Tevens vindt u in deze Corre(i)o een artikel over het
Chamizal conflict tussen Mexico en de USA

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