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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
beschrijving 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 verveelvoudigd 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

Wij kunnen terugkijken op een jaarvergadering van LACA die in maart is
gehouden en waarin we tot ieders tevredenheid hebben besloten om
(vooralsnog) geen contributieverhoging door te voeren. Wel werd
besloten om het veilingprovisie percentage te verhogen van 5% naar
10%. Naast meer advertentie inkomsten en iets lagere drukwerkkosten
kunnen we naar verwachting de begroting 2015 halen, zoals die aan u
was gepresenteerd. Een prima vooruitzicht !  Maar nu bent u dus aan
zet. Lever s.v.p. bij de komende bijeenkomst al zoveel mogelijk kavels in
voor de grote najaarsveiling. Alleen met meer kavels en meer verkopen
kan LACA immers haar begroting sluitend krijgen. Uw hulp is dus echt
nodig. Met de goedkeuring van de jaarrekening 2014 kunnen wij verder
weer alle medewerkers van LACA bedanken voor hun inzet in 2014. 

Inmiddels is 2015 al weer ruim op dreef en zijn wij weer aangeland in het
seizoen met veel beurzen en veilingen. En hopelijk kunnen wij daar
tussendoor ook nog genieten van het mooie weer dat ons in het
vooruitzicht is gesteld. Het zou mooi zijn als u in de zomer een bezoek
brengt aan onze website en ons uw op- en aanmerkingen toestuurt. Ook
aanvullingen van uw kant zijn welkom. Het bestuur zal ook in de
komende maanden weer een aantal verbeteringen/aanvullingen aan de
website aanbrengen.

Vergeet ook niet te kijken naar de wekelijkse veilingen van Philatino en
naar het aanbod van de andere adverteerders. Ook alle adverteerders
helpen om onze begroting sluitend te krijgen, dus zij verdienen allen uw
warme belangstelling en een voorkeur als u iets wilt gaan kopen om uw
verzameling uit te breiden. Check deze adverteerders dus s.v.p. in uw en
ons belang !

Tenslotte, in dit blad vindt u weer een aantal interessante artikelen over
ons verzamelgebied. Van Hugo Brinkgreve komt een artikel over de
hoefijzer stempels van de lokale post uit Santiago de Chile. Ikzelf heb
een artikel geschreven over de Servicio Postal Fluvial (rivierpostdienst)
uit Colombia. Hopelijk leest u deze artikelen met plezier en aandacht.

Ik hoop dat ik u weer kan begroeten op onze bijeenkomst in mei. Graag
tot dan ! 

Hans Vinkenborg.
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Agenda voor de komende bijeenkomst
Op zaterdag 23 mei 2015 houdt LACA weer een
bijeenkomst in het Cultureel & Vergadercentrum
H.F. Witte in De Bilt. U bent hierbij van harte uitge-
nodigd. De routebeschrijving staat achterin dit blad.
De zaal is open vanaf 12 uur en er is weer ruim
voldoende tijd beschikbaar om postzegels te ruilen
of te kopen/verkopen aan de overige leden en aan-
wezigen. Zoals bekend is de catering in de centrale
ruimte in goede handen en kunt u daar uw lunch
gebruiken. Bij het tekenen van de presentielijst krijgt u bovendien een
muntje waarmee u op kosten van LACA een gratis consumptie aan de
bar kunt ophalen.

AGENDA 
12.00 uur Zaal open voor de leden + ruilen, verkopen/kopen + er is

gelegenheid om te lunchen.
13.00 uur Opening van de bijeenkomst en inleiding door de voorzitter +

bestuursmededelingen en ingekomen stukken en rondvraag
waarbij de leden hun opmerkingen of vragen kunnen
inbrengen.

13.15 uur tot 14.00 uur is er nog gelegenheid om de kavels van de
veiling te bekijken.

14.00 uur Veiling conform de u toegezonden veilinglijst (zie ook de
LACA website).

15.00 uur Postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, nader kennis maken en
informatie uitwisselen. 

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 23 mei ! 

CONTRIBUTIE BETALING !!
Op het moment van het opmaken van dit blad waren er nog 9

(gewone) leden en 5 (electronische) leden die hun contributie nog
NIET hebben betaald. Wij herinneren u eraan dat u met ingang van

2015 zelf de contributie dient over te maken naar LACA; als u dit nog
niet gedaan heeft dan verzoeken wij u dit alsnog snel te doen. Voor
bankgegevens verwijzen wij u naar de vooromslag. Alvast bedankt !
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Bericht van het bestuur
 

Wijziging van de contributie betaling m.i.v. 2015 
Zoals wij al eerder hebben bericht hebben wij
met ingang van 2015 besloten om de contri-
butiebetaling anders te laten verlopen. Omdat
bankincasso’s en acceptgiro’s erg duur zijn
geworden, verzoeken wij u om jaarlijks ZELF
uw contributie aan LACA over te maken. Op de
vooromslag van deze Corre(i)o kunt u lezen
wat ons bankrekening nummer is. Als u nog
niet heeft betaald verzoeken wij u dit snel alsnog te doen. Bedankt !

Artikelen
Wij zijn verheugd dat er een flink aantal leden
positief heeft gereageerd op onze oproep om
artikelen in te sturen zodat we inmiddels ‘een voor-
raadje’ hebben. Zowel originele artikelen als een
kopie van een eerder in het buitenland gepubliceerd
artikel is welkom. In principe is alles wat met de
filatelie van ons verzamelgebied te maken heeft welkom. Het resultaat
ziet u terug in de Corre(i)o. Stuur uw bijdrage naar Hans Vinkenborg.

Meer veilingkavels gevraagd
Zoals hierboven al werd gemeld wordt u verzocht meer veilingkavels aan
te leveren zodat het aanbod groter wordt. Zowel goedkope als duurdere
kavels zijn welkom. Als het aantal kavels te groot wordt kunnen we
eventueel van 2 naar 3 veilingen per jaar overgaan. Mooi materiaal is
altijd welkom, dus breng het mee naar de volgende bijeenkomst. Kavels
graag naar Ton Baas en de beschrijving naar Richard Tilman.

Algemene LedenVergadering 2015
Tijdens de ALV van afgelopen maart is besloten om de veilingprovisie te
verhogen van 5% naar 10%. De jaarstukken 2014 die u ontvangen heeft
zijn zonder wijzigingen goedgekeurd en het bestuur is weer gedechar-
geerd voor haar beleid. De kascommissie is herbenoemd.

Bijeenkomstdata 2015 
De verdere data waarop LACA in 2015 bijeenkomt in De Bilt zijn: 23 mei,
3 oktober en 19 december. Noteer dit s.v.p. in uw agenda. In december
wordt de grote najaarsveiling gehouden.
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Postzegelveiling RIJNMOND:

• 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

http://www.rynmond.com/
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CHILI: HET GROTE EN KLEINE HOEFIJZER-
STEMPEL VAN SANTIAGO VAN 1878-1888
door Hugo Brinkgreve en Hans Vinkenborg

In de stad Santiago de Chile werden van 1878 tot en met 1888 stempels
gebruikt die vanwege hun vorm worden aangeduid als de Grote en de
Kleine Hoefijzerstempels, in navolging van soortgelijke stempels die
eerder in Duitsland werden gebruikt. Voor zover bekend zijn deze
stempels niet in andere plaatsen in Chili gebruikt. Door de korte periode
en het feit dat ze alleen in Santiago zijn gebruikt zijn ze betrekkelijk
zeldzaam en moeilijk te vinden, vooral op brief. Opgemerkt moet worden
dat de Grote Hoefijzerstempels iets minder schaars zijn dan de Kleine,
getuige het tot nu toe gevonden aantal zegels en brieven. Deze stempels
werden soms als vertrekstempel gebruikt, maar veel vaker als aankomst-
stempel en soms als transitstempel en daarom zijn ze vaak op de
achterzijde van brieven te vinden. Het aardige van deze stempels is dat
er naast een datum ook een tijdstip wordt genoemd waarop het stempel
is geplaatst. Men gebuikte hiervoor de Amerikaanse aanduidingen, zoals
8AM, 1PM, 5PM of 6PM.
 

Het Grote Hoefijzerstempel komt voor op de zegels
van de emissie van 1877 met roulettetanding met aan
de bovenzijde het hoofd van Columbus en aan de on-
derzijde het waardecijfer en daardoorheen de waarde
in letters. Vanaf 1881 komt dit stempel voor op de
zegels van de Colombus emissie van 1881/1889

waarbij de waarde in letters onder het cijfer is gedrukt. Verder kan dit
stempel natuurlijk ook op de zegels van briefkaarten en andere
poststukken voorkomen. Het Kleine Hoefijzerstempel is tot nu toe alleen
gevonden op zegels van de emissie van 1881/1889. 

De buitenste diameter van het Grote Hoefijzerstempel
is 29 mm en van het Kleine Hoefijzerstempel 25 mm.
Doordat de stempels vaak moeilijk leesbaar zijn is de
datum en het tijdstip niet altijd met nauwkeurigheid
vast te stellen. 

In dit artikel willen wij u enige afbeeldingen laten zien van brieven en
zegels waarop deze Hoefijzerstempels voorkomen. Allereerst de Grote
Hoefijzerstempels.
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afbeelding 1: zegels met
het Grote Hoefijzer
stempel uit resp. 1878,
1879 en 1880.

afbeelding 2: zegels met het
Grote Hoefijzer stempel uit
resp. 1881, 1882 en 1883.

afbeelding 3: zegels met het
Grote Hoefijzer stempel uit
resp. 1884, 1885 en 1886.

afbeelding 4: brief van 6 december 1881 van Freirina naar Santiago, aangekomen op
9 december 1881 om 5PM. Het tijdstip staat onder de datum.
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afbeelding 5: Een aangetekende brief van 17 maart 1885 van Santiago die
verzonden is op 23 maart 1885 om 8AM naar Valparaiso,  aangekomen op 18 maart
1885 en bezorgd op 20 maart 1885.

afbeelding 6: Een brief van november 1885 van Los Anjeles met transitstempel uit
Talca naar Santiago met aankomststempel 23 november 1885 om 5PM.

Hieronder (afbeelding 7) ziet u een briefkaart van 1 januari 1887 van Parral via
Santiago op 2 januari 1887 (6PM) naar Valparaiso met een aankomststempel van 3
januari 1887.
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Naast deze Grote Hoefijzerstempels zijn er dus ook de Kleine
Hoefijzerstempels. Hieronder ziet u voorbeelden van zegels en brieven
met dit stempel.

afbeelding 8: zegels met het Kleine Hoefijzerstempel uit resp. de jaren 1883 (8AM en
5PM) en 1884 (1PM en 5PM).

afbeelding 9: zegels met het Kleine Hoef-
ijzerstempel uit 1885 met resp. 8AM en
5PM. 

Op afbeelding 10 hieronder ziet u 3 zegels
met het Kleine Hoefijzerstempel uit 1886 van
resp. 8AM, 5PM en 6PM en 1 zegel uit 1887
met het stempel van 6PM.
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afbeelding 11: Briefkaart van Talagante met vertrekstempel 30 december 1884 naar
Santiago de Chile met aankomststempel 31 december 1884 op de achterzijde.

afbeelding 12: brief met vertrekstempel Quillota van 29 april 1886 via Santiago naar
Rancagua met het aankomststempel 30 april 1886. Het Santiagostempel doet hier
dienst als transitstempel.

afbeelding 13:
Een brief met
vertrek en aan
komst stempel
van  Santiago
van 2 oktober
1886.



CORINPHILA VEILINGEN BV

HEEMRAADSCHAPSLAAN 100

1181 VC  AMSTELVEEN NEDERLAND

TEL . +31 - (0)20 - 624 97 40

FAX  +31 - (0)20 - 624 97 49

INFO@CORINPHILA.NL
WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG

WIESENSTRASSE 8

8034 ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

SINDS 1974 REEDS 220 POSTZEGEL-,

MUNTEN- EN PRENTBRIEFKAARTEN VEILINGEN

ONLINE CATALOGUS MET ZOEKFUNCTIE

PRESENTATIE VIA PHILASEARCH & STAMPCIRCUIT

MOGELIJKHEID TOT LIVE BIEDEN VIA INTERNET

INZENDEN VOOR EEN VOLGENDE VEILING? 

GAARNE ADVISEREN WIJ U VRIJBLIJVEND

CORINPHILA
G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV

Puntstempel 122
€ 1.700

Horizontaal brugpaar
€ 27.000

1e-dagstempel
€ 15.500

Links ongetand
€ 4.700

Rechts ongetand
€ 14.500

WWW.CORINPHILA.NL
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COLOMBIA – SERVICIO POSTAL FLUVIAL
(RIVIERPOSTDIENST)
door: Hans Vinkenborg

In veel landen in Zuid-Amerika is het postvervoer over rivieren bekend,
zoals in Peru, Argentinië, Paraguay en Brazilië. Maar slechts een gering
aantal auteurs hebben een artikel geschreven over de rivierpostdienst in
Colombia en haar wetenswaardigheden. Onderstaand vertel ik u hier
graag meer over. Allereerst iets over Colombia zelf.

Colombia ligt in het noordwesten van Zuid-Amerika en grenst in het
westen aan de Pacific Ocean en in het noorden aan de Caribische Zee.
Het zuidwestelijk en centrale deel van het land heeft veel hoge bergen
(Andes) en aktieve vulkanen (tot 5.580 m hoog) en dus lopen alle
rivieren die aan de westkant van de Andes en het centrale hoogland
ontspringen naar het noorden en het westen vanuit de bergen naar het
laagland. De belangrijkste rivieren zijn daar de Rio Cauca en de Rio
Magdalena die stroomafwaards
samenkomen en bij Barranquilla
in de Caribische Zee uitmon-
den. Ruim voor de monding van
de rivier is al in de Spaanse
periode een zijkanaal gegraven
(Canal del Dique, 113 km)
waardoor ook de kuststad Car-
tagena met de Rio Magdalena
is verbonden. Op bijgaande
kaart ziet u de Rio Magdalena.

De vele rivieren die aan de
oostkant van de Andes ont-
springen (rechts op de kaart)
monden uiteindelijk ofwel uit in
de Orinoco richting Venezuela ofwel in de Amazone rivier richting
Brazilië veelal via de Rio Negro. Ook veel van deze rivieren zijn bevaar-
baar. Tegenwoordig worden de rivieren beheerd door het ‘Instituto
Nacional de Vias’ die totaal 24.725 km aan rivieren beheert waarvan
maar 6.500 km niet bevaarbaar is. Veel beheer is nodig in de mondingen
van de rivieren om te voorkomen dat ze dichtslibben. Zoals uit deze
tekening blijkt waren de rivieren ook al in de Spaanse slaventijd in
gebruik en lieten de rijken zich per kano voortduwen, terwijl ze hun
champagne opdrinken.
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De hoofdstad, Santafé
de Bogotá, ligt in het
midden van het land op
een hoogvlakte. Aan de
Pacific kant van
Colombia zijn de be-
langrijkste steden Me-
dellin en Cali (landin-
waards) en Buenaven-
tura aan de kust. En in
het noorden zijn dat
Barranquilla en Carta-
gena aan de Caribische
kust. Colombia is een

oud Spaanse kolonie en verkreeg haar onafhankelijkheid in 1819 na de
interventie door Simón Bolívar. Deze stichtte de República de Gran
Colombia wat het latere Ecuador, Colombia en Venezuela omvatte. Het
gebied had achtereenvolgens de volgende namen:
• República de Gran Colombia (van 1819 tot 1831),
• República de la Nueva Granada (van 1831 tot 1858),
• Confederación Granadina (van 1858 tot 1861),
• Estados Unidos de Nueva Granada (van 1862 tot 1863),
• Estados Unidos de Colombia (van 1863 tot 1886),
• República de Colombia (vanaf 1886 tot heden).
Panama was onderdeel van Colombia tot 1903 toen het haar onaf-
hankelijkheid verkreeg. Colombia sloot zich aan bij de UPU op 1 juli
1881.

RIVIERPOSTDIENST (‘SERVICIO POSTAL FLUVIAL’)
Omdat het binnenland grotendeels ontoegankelijk is door o.a. de vele
bergen is het begrijpelijk dat de rivieren en niet de wegen in dit land van
oudsher gebruikt werden om mensen en goederen te transporteren. Bij
die goederen moet je vooral denken aan papier, koffie, tabak en kolen.
De belangrijkste rivier in Colombia was de Rio Magdalena die een totale
lengte heeft van 1.550 km en die ten westen van de Andes naar het
noorden loopt. Deze rivier ontspringt in het centrale hoogland en mondt
uit in de Caribische Zee bij Barranquilla. Deze rivier is vanaf de monding
in 2 richtingen bevaarbaar tot vlak ten zuiden van Honda, een plaats die
redelijk dichtbij Bogota ligt aan de rivier en die per trein met Bogota was
verbonden. Van het eerste stuk van deze rivier, gemeten vanaf de bron,
is het deel tussen Neiva (dichtbij de bron) en Honda alleen
stroomafwaards bevaarbaar met heel ondiepe bootjes. 
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Zo’n 200 km voor de monding bij Barranquilla komt ook de Rio Cauca in
de Rio Magdalena uit; deze Rio Cauca is 1.350 km lang en is de 2e
belangrijkste rivier van Colombia en maakt o.a. verbinding met de stad
Medellin. Ook deze rivier is grotendeels bevaarbaar en wordt gezien als
de belangrijkste zijrivier van de Rio Magdalena (zie de kaart hierna).

De rivier heeft altijd een grote economische betekenis voor het land
gehad, niet alleen voor het vervoer van mensen en dieren en goederen,
maar ook voor post. Vele rederijen onderhielden met weinig succes
geregelde vaardiensten op deze Magdalena rivier vanaf Honda tot
Barranquilla. De eerste concessie dateert al van 1825 (en duurde maar
kort) maar pas vanaf 1845 toen de stoomboten hun intrede deden liep dit
beter; toch was een rendabele exploitatie pas mogelijk vanaf ca. 1890.
Deze lijndiensten per stoomboot hebben nog tot 1961 bestaan. 
De regering vaardige op 29 december 1890 en 15 januari 1891 een wet
uit waarin het postvervoer over de rivier werd gegund aan de ‘Compañia
de Transportes de Colombia’, de zg. Servicio Postal Fluvial (rivierpost-
dienst). Nadat het contract met deze rederij op 14 februari 1891 was
ondertekend, is nog dezelfde dag een circulaire verschenen waarin de
uitgifte werd aangekondigd van speciale voorgefrankeerde enveloppen
voor de rivierpostdienst en deze startte het vervoer op 31 maart 1891
onder het 1e contract dat 4 jaar liep. Het contract werd later nog

verlengd in 1894 en in 1897 tot 31 december
1899. Maar de enveloppen bleven ook nog
jaren daarna in gebruik totdat de voorraad op
was. Deze rederij gebruikte een eigen stem-
pel waarvan hierbij een afbeelding wordt
getoond; deze stempel op brief is uiterst
zeldzaam, mede omdat de post vanuit
Bogota aldaar in een gesloten postzak werd
gedaan die pas weer in Barranquilla werd

geopend. Het is redelijk om aan te nemen dat dit stempel alleen
geplaatst is op de brieven die in de brievenbussen die op de boten zelf
aanwezig waren zijn gepost, en van deze mogelijkheid werd blijkbaar
een spaarzaam gebruik gemaakt. Er zijn daarom minder dan 5 brieven
met dit stempel bekend. 
In de wet van 29 december 1890 werd o.a. bepaald:
• (art 1) De ‘Compañia de Transportes de Colombia’ verplicht zich om

post te vervoeren over de Rio Magdalena met zoveel schepen als
nodig zijn om een geregelde dienst te onderhouden ….. etc.

• (art 2) De rederij zal 3x per maand post en drukwerk van de Nationale
Post vervoeren tussen Yeguas en Barranquilla resp. Cartagena en
van Barranquilla naar Santa Marta v.v. en 1x per maand ook
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postpakketten. De Barranquilla – Santa Marta route zal gedeeltelijk
over land en gedeeltelijk per kleine boot (canoas ligeras) worden
uitgevoerd.

• (art 3) De kapitein van de rederij zal in Honda van de Postbeambten
aldaar genummerde en gesloten postzakken ontvangen met post en
postpakketten …… etc.

• (art 7) De mailboten van de rederij zullen zowel op de heenreis als op
de terugreis devolgende havens aandoen: Yeguas, Nare, Puerto
Berrio, Puerto Wilches, Dique de Paturia, Bodega Central, Puerto
Nacional, La Gloria, Banco, Magangue of Mompos, Zambrano,
Calamar, Remolino, Barranquilla en Cartagena en verder alle havens
waar de authoriteiten nog een postkantoor zullen openen.  

In aanvulling hierop werd in het contract van 14 februari 1891 nog
bepaald:
• (art 1) Op ieder van de mailboten van de rederij ……. zal een

afgesloten brievenbus aanwezig zijn waarvan de sleutel in handen is
van de purser of een andere door de administrateur aangewezen
bemanningslid.

• (art 2) De Nationale overheid zal enveloppen beschikbaar stellen aan
het publiek ter grootte van een gewone brief en bedrukt met de thans
geldige postzegels van 5 en 10 centavos ……. en ook het opschrift
‘Servicio Postal Fluvial’. Deze enveloppen mogen alleen voor de
riviermailboten op de Rio Magdalena worden gebruikt en behoeven
voor bestemmingen binnen de republiek geen additionele frankering
tenzij het gewicht dit noodzaakt. Zij mogen ook voor buitenlandse
bestemmingen worden gebruikt.

• (art 6) In iedere haven zal de purser de post voor die bestemming
afgeven aan de postbeambten. 

Op de kaart hieronder ziet u rechtsonder de hoofdstad Bogota en boven
Cartagena, Barranquilla en Santa Marta aan de Caribische kust. 

In het midden ziet u van zuid naar noord de Rio Magdalena en links
daarvan grotendeels evenwijdig, de Rio Cauca, die in de Rio Magdalena
uitmondt. 

Vlak voor de monding bij Calamar ziet u een kanaal naar Cartagena
gaan, dit is het hierboven genoemde Canal del Dique dat al in de
Spaanse tijd bestond en later vele malen is verdiept en vergroot.  De
stad Medellin (linksonder) had een overland verbinding met de Rio
Cauca.
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Er verschenen dus twee enveloppen: 5 centavos op lichtblauw-/groenig
papier en 10 centavos op cremekleurig/gelig papier. Beide enveloppen
zijn bedrukt in het zwart met een zegel en een fraaie afbeelding van een
stoomboot en de tekst ‘Servicio Postal Fluvial’ (zie afbeelding). In de
meeste gewone catalogi zul je tevergeefs zoeken naar deze
postwaardestukken.
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De speciale briefkaarten van 5 en 10 centavos voor de rivierpostdienst
die daadwerkelijk op de rivier gebruikt zijn, zijn behoorlijk schaars omdat
niet alle gebruikte postwaardestukken van de Servicio Postal Fluvial met
de schepen over de Rio Magdalena zijn vervoerd en/of door hen zijn
afgestempeld. Deze poststukken mochten nl. zoals hierboven bleek ook
in het gewone postverkeer gebruikt worden als ze voorzien werden van
voldoende frankering om te voldoen aan de gewone posttarieven. Veel
van deze postwaardestukken zijn bijgefrankeerd voor buitenlandse
bestemmingen of zijn gebruikt als aangetekend stuk. Overigens zijn de
verschillende oplagen van deze speciale enveloppen voor de Servicio
Postal Fluvial alleen te onderscheiden door de iets andere kleurtint van
het papier. 

FOTO’S VAN DE RIVIERBOTEN OP DE RIO MAGDALENA
Op de eerste ansichtkaart is de rivierhaven (‘Puerto Fluvial’) bij
Barranquilla te zien. Rechts de terminal en in de haven diverse
stoomboten; in 1907 had dit bedrijf 12 boten. Zo’n boot ziet u op de
derde foto van dichtbij, deze boot heet de ‘Pedro Nel Ospina’; de
onderste verdieping was in gebruik voor vracht, de passagiers verbleven
boven. De stoommachines dreven een waterrad aan dat midden-achter
de boot was geplaatst en op de middelste foto ziet u zo’n raderboot die
de haven van Barranquilla net heeft verlaten.
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GELOPEN POSTWAARDESTUKKEN / ENVELOPPEN
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van het gebruik van deze post-
waardestukken met in sommige gevallen ook een opmerking over het
tarief of de route.

Een simpele brief met een zegel van 10 ct van Bogota naar Cartagena.
Alleen voor het stadstarief binnen Bogota moest blijkbaar nog 2 ct
worden bijgeplakt.

Een brief uit 1903 van (Bogota ?) naar SantaMarta gefrankeerd met een
voorgedrukte zegel van 10 ct en 3 zegels van 20 ct; een hoog tarief
terwijl dit geen aangetekende brief lijkt te zijn. Interessant is om te zien
dat het vertrekstempel 18 juli 1903 is en de aankomststempel 4 augustus
1903; de brief deed er dus zo'n 2 weken over om de rivier af te zakken.
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Deze brief uit augustus 1902 is aangetekend verzonden getuige de 20 ct
aangetekende R zegel. Daarnaast zijn 3 + 1 zegels van 5 ct geplakt voor
het tarief van Bogota naar Cartagena (departement Bolivar), dus 20 ct
gewoon tarief en 20 ct aangetekend tarief. Dat is te verklaren omdat voor
de portoberekening toen een brief buiten het eigen departement als een
externe brief werd beschouwd.

Omdat ik hier ook de
achterzijde wil laten zien
is deze afbeelding sterk
verkleind. Ook hier gaat
het om een aangetekende
brief van Bogota, maar nu
naar Canaan (USA).
Naast de R zegel voor

aangetekende post van 20 ct
zijn er totaal 3 + 1 zegels van
5 ct geplakt. Hier is het tarief
dus ook totaal 40 ct ondanks
het feit dat deze brief naar het
buitenland ging. Het ovaal-
stempel op de achterzijde is
het transitstempel van New York. 
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Ook deze aangetekende brief komt uit Bogota (getuige het stempel) en
is voorzien van een 20 ct aangetekende R zegel. Deze is in Barranquilla
nog voorzien van een aangetekende stempel. De brief gaat naar de
Weesperstraat in Amsterdam en heeft (ook) een tarief van 20 ct
aangetekend en 2 x 5 ct + 10 ct = 20 ct frankering, dus totaal 40 ct.

Deze fraaie brief van Bogota naar Habana, Cuba uit 1903 is evenals de
vorige aangetekende brieven gefrankeerd met een 20 ct aangetekende
R zegel en totaal 2 x 5ct + 10 ct = 20 ct voor frankering, dus totaal weer
40 ct. Een fraaie brief omdat hier alle stempels helder en leesbaar zijn.
Helaas hebben we niet de achterzijde beschikbaar, zodat we niet kunnen
zien hoe lang deze brief er over deed.
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Deze aangetekende brief uit 1903 ging van Bogota naar San Francisco
en is tot mijn verbazing ook via New York vervoerd. Naast de 20 ct R
zegel is er voor totaal 20 ct + 2 x 10 ct = 40 ct gefrankeerd, dus ik neem
aan dat de brief zwaar was en een dubbel tarief vereiste. De vertrek-
stempel Bogota is niet leesbaar maar het stempel van Barranquilla is van
15 okt. 1903 en het  aankomststempel San Francisco is van 3 november
1903.

Dit waren zo maar een paar willekeurige voorbeelden van postwaarde-
stukken van de Servicio Postal Fluvial. Als u op het internet gaat surfen
vindt u er vast nog veel meer. Maar u weet nu naar welk bijzonder
stempel u moet zoeken om iets moois te bezitten. Tenslotte meldt ik nog
dat er meerdere rederijen waren die hun logo op de enveloppen hebben
geplaatst, op de volgende pagina ziet u hiervan een mooi voorbeeld.
Maar die maatschappij had dus geen contract met de regering van
Colombia voor postvervoer.

bronvermelding:
• afbeeldingen uit eigen verzameling en van het internet, w.o. Wikipedia

en diverse veiling sites;
• 2 artikelen uit The Mainsheet (B. Moorhouse) van Douglas Bayliss en

1 artikel van mw. Eliane Saive (Delcampe website);
• stempel uit het boek ‘The Private Mail Carriers van Colombia’. 
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Deze brief uit september 1903 is afkomstig van het Consulado General del Ecuador te
Bogota en verzonden naar New York, via Barranquilla. Deze brief toont het gekleurde
vlaggenlogo van de ‘CFC’ de Compañia Fluvial de Cartagena, agentschap te Bogota. Deze
consulaire post is niet verzonden met de enveloppe van de Servicio Postal Fluvial maar met
een particuliere enveloppe. Het tarief voor gewone post van 20 ct is gebruikt. Een zeldzame
en dus dure brief.

Tenslotte hiernaast
nog een ansichtkaart
van riviervervoer over
de Rio Negro, aan de
zuidwestkant van
Colombia. Deze grote
rivier stroomt uitein-
delijk in de Amazone
rivier en gaat  via
Manaus door Brazilië
naar de Atlantische
oceaan.
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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:

13–16 mei 2015: Stamp Exhibition EUROPHILEX, London, U.K.
(business design centre, Upper Street)

5-6 juni 2015: HOLLANDFILA, Veluwehal, Barneveld
7 juli 2015: MIDPEX, U.K.

17-18 juli 2015: Racecourse YORK, U.K. 
           

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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Overzicht van beurzen en bijeenkomsten
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en inter-
nationale beurzen 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 LACA bijeenkomsten in 2015 zijn: 23 mei, 3 oktober en
19 december 2015.

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN:
5 en 6 juni 2015:
In Barneveld wordt in De Veluwehal (Nieuwe Markt 6) jaarlijks de

HOLLANDFILA postzegel en muntenbeurs gehouden.
Op deze zomerbeurs zal LACA niet aanwezig zijn met
een stand. Toegang 3 euro. Deze beurs is altijd minder
druk dan de Eindejaarsbeurs, maar dat geeft u wellicht
meer kansen om iets te vinden.  Meer info op de website
www.eindejaarsbeurs.nl. 

5 en 6 september 2015:
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Philatelisten Ver-
eniging Groningen wordt de GRONINGEN 100 georganiseerd in 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 handelaren-
beurs in de andere zaal. Naar verwachting zijn er ook stands van (ge-
specialiseerde-)verenigingen (niet LACA) en buitenlandse postorgani-
saties. Nadere info: www.philatelist.nl (doorlinken naar Groningen 100).

3 en 4 oktober 2015:
De gezellige najaarsbeurs in Antwerpen, de
ANTWERPFILA wordt weer gehouden in het
Bouwcentrum (Antwerp Expo). Dit is de grootste
Belgische postzegel- en muntenhandelaren-
beurs waar velen iets van hun gading zullen kunnen vinden. LACA zal
niet met een stand aanwezig zijn. Het adres van de beurs is Jan van
Rijswijcklaan 191 naast de ringweg rond Antwerpen met volop gratis
parkeerruimte naast het gebouw. Neem de afslag 4 en volg de A-12 tot
over de ring en volg dan naar rechts het bord ‘Expo’. De toegangsprijs is
€ 5,- voor 2 dagen. Info: www.fnip.be. 

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.philatelist.nl/
http://www.fnip.be/
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16 t/m 18 oktober 2015:
De POSTEX wordt gehouden in de Americahal in Apeldoorn; deze is
gericht op verzamelaars van Nederland, maar er zijn ook enkele brieven
en partijenhandelaren. Entree 5 euro. Info: www.postex.nl

29 t/m 31 oktober 2015:
De 33e 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. Nadere infor-
matie: www.messe-sindelfingen.de.    

29 en 30 december 2015:
In Barneveld vindt jaarlijks in de Veluwehal (Nieuwe Markt 6) de

EINDEJAARSBEURS plaats tussen kerst en oudjaar.
Hier vindt u vooral veel postzegelhandelaren, een paar
muntenhandelaren en een aantal promotiestands van
verenigingen. Ook LACA zal aanwezig zijn met een
stand. Deze beurs is altijd erg druk en wij hopen u hier te
ontmoeten.  Nadere info: www.eindejaarsbeurs.nl.

Voor het geval u dit vast in uw agenda wilt zetten: van 28 mei t/m 4 juni 2016 vindt in New
York een wereldtentoonstelling plaats waar ook veel handelaren komen en waar
verenigingen uit de USA een promotiestand zullen hebben. Adres: Jacob Javits Convention
Center, 22 East 35th Street/11th Ave., NY 10016. Verdere info op www.ny2016.com. Wij be-
velen deze beurs zeer aan en wij zullen ook als bezoeker aanwezig zijn op de beurs. U kunt
vast gaan sparen voor een ticket ! Vliegt u mee ?

http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.ny2016.com/
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Vraag en aanbod van/voor LACA leden
Deze keer vind u de rubriek Vraag en Aanbod wegens
ruimtegebrek alleen op onze website. Kijk dus op onze
website voor de advertenties van leden. Wilt u svp uw
dubbelenalbum nakijken om te zien of u de zoekende
leden kunt helpen? Als u zelf ook iets zoekt of wilt
aanbieden: meldt dit dan bij Hans Vinkenborg of bij het
bestuur zodat uw advertentie ook kan worden vermeld. U kunt uw adver-
tentie ook zelf direct invoeren op de website van LACA. 

De meest actuele
wereldcatalogus

is gratis !
postzegels bekijken gesorteerd op land of op thema. 

wekelijks aanvulling met nieuwe uitgaven gehele wereld. 
gratis beschikbaar voor iedereen.

afbeeldingen van meer dan 300.000 postzegels. 
mogelijkheid om voorradige zegels direct te bestellen.

www.freestampcatalogue.com
powered by  PostBeeld.com

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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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 !!

De Nicaragua telegraafzegel van Herman Rakers die wij u vorige keer
toonden is door Paul Weda gevonden in een Barefoot catalogus uit
2013. Overigens zonder verdere vermelding van details. De tweede
zegel van de ‘Provincia de Santiago
del Estero’ van Hugo Brinkgreve
hoort inderdaad bij de voorlopers
van Argentinië. Karel Zwart heeft
gevonden dat de afbeelding op de
zegel het wapen is van deze staat/-
provincie, zoals ook blijkt uit de
afbeelding die hierbij wordt getoond.
Het is waarschijnlijk een fiscaalzegel
want Paul Weda vond de zegel in een Forbin catalogus van 1915 en
meldt dat de zegel uit een serie van 8 komt. Waarmee beide zegels zijn
thuisgebracht !  

Tenslotte, van Wim de Gelder ontvingen wij nog een reactie op ons
artikel over de ‘Central American Steamship Comp.’ Op het internet vond
hij verwijzingen naar de ‘Belize Royal Mail and Central American
Steamship Comp.’ (die operationeel was in het Caribisch gebied) en hij
vermoed dat de CASC een voorloper is geweest van dit scheep-
vaartbedrijf van de familie Macheca. Maar bewijs hiervoor is niet
gevonden. Ikzelf heb de naam ook gevonden bij verbindingen aan de
Pacific zijde van Panama/Guatemala waarbij genoemd wordt dat het
bedrijf schepen had met de naam ‘Primero’ en ‘Steamship Guatemala’,
maar ook daar heb ik de harde link met onze CASC niet kunnen leggen.
Het bestaan van de CASC blijft dus op z’n minst mysterieus.



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

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

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

Inhoudsopgave:        pagina:
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    Hans Vinkenborg     6
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Overzicht beurzen en bijeenkomsten   redactie   25
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Ereleden:
Kees de Velde Harsenhorst, Sybolt Harkema, Jan van Rijn en Hugo
Brinkgreve.
Kascommissie: Martin Beekhuis en Herman Rakers, reservelid: Ger
Sweyen.
Veilingmeester: Daan de Ruiter 



In deze Corre(i)o vindt u een artikel over de Servicio Postal
Fluvial van Colombia die tussen 1890 en ca. 1910

uitgevoerd werd op de Rio Magdalena door dit soort boten,
geschikt voor vracht, post en personen. 

Verder vindt u een artikel over de grote en de kleine
hoefijzerstempels van Santiago de Chile.

-------------------------------------------------------------------
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.

LACA – EEN BRON VAN KENNIS !!!
-------------------------------------------------------------------

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