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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
Paypal: j.a.vinkenborg@ziggo.nl

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
Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en bent u weer met uw hobby
bezig. Het nieuwe postzegelseizoen is weer aangebroken en de eerste
beurzen hebben al weer plaatsgevonden. Op 3 oktober is ook LACA
weer aan de beurt. En wij hopen dat u weer aanwezig kunt zijn. 
In de bijeenkomst van mei hebben wij stilgestaan bij het overlijden van
Kees de Velde-Harsenhorst die sinds het eerste uur aan LACA was
verbonden; vorige week bereikte ons het trieste bericht dat ook Guus
Holtgrefe is overleden. Wij zullen hem in de komende bijeenkomst
gedenken. Ook Guus was al lang lid, bijna 25 jaar. Mogen zij rusten in
vrede.
In onze mei bijeenkomst meldden wij ook dat we de contributie alleen op
gelijk niveau kunnen houden als er o.a. meer (en duurdere) goede
kavels door de leden worden ingeleverd, zodat we meer omzet en dus
inkomsten kunnen genereren. Ik hoop dat u bij de oktober bijeenkomst
kavels kunt aanleveren voor de december veiling. Als we teveel kavels
binnen krijgen zullen we een deel doorschuiven naar maart, maar
voorlopig hebben we er nog maar weinig. Aan het werk dus, uw hulp is
nodig !
Als u dezer dagen nog een bezoek aan onze website heeft gebracht zult
u zien dat daar alvast 1 diashow is toegevoegd, wij hopen er binnenkort
meerdere te kunnen toevoegen. Hiermee hopen we te voldoen aan uw
opmerkingen dat de site nogal ‘statisch’ was. Uw verdere opmerkingen
zijn welkom. Als u zelf interessante websites tegenkomt die voor andere
leden ook interessant kunnen zijn dan horen we dit graag van u, we
zullen dat dan opnemen in ons blad/op de site. 
Het beurzenseizoen komt er weer aan en LACA zal meedoen aan o.a.
de Eindejaarsbeurs; als u onze stand mede wilt bemannen verzoeken wij
u zich te melden bij Paul Weda. Anders hopen wij u weer aan onze stand
te kunnen ontmoeten ! 
Vergeet niet om aandacht te schenken aan de veilingen van onze
adverteerders, zij zorgen ervoor dat de exploitatie sluitend verloopt en
verdienen uw voorkeur als u iets wilt kopen.

Tenslotte, in dit blad vindt u weer een aantal interessante artikelen over
ons verzamelgebied. U leest meer over de driehoeksopdrukken van Peru
(door Wim de Gelder) en over het Panamakanaal, door onze
gastschrijver Henk van de Laak. Ik hoop dat u deze Corre(i)o weer met
veel plezier zult lezen en dat ik u kan begroeten op onze bijeenkomst op
3 oktober. Graag weer tot dan ! 

Hans Vinkenborg.
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Agenda voor de komende bijeenkomst
Op zaterdag 3 oktober 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.

13.30 uur Presentatie door Fons Rademakers n.a.v. zijn reis naar Chili,
getiteld: “Chili, een schitterend land”. 

14.00 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 3 oktober ! 
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Bericht van het bestuur
 

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, maar omdat we
graag aan zoveel mogelijk verschillende landen aandacht willen
besteden zijn artikelen m.b.t. Brazilië en Midden Amerikaanse landen
vooral welkom. Het resultaat ziet u terug in de Corre(i)o. Stuur uw
bijdrage naar Hans Vinkenborg.

Meer veilingkavels gevraagd
U wordt verzocht meer veilingkavels aan te leveren zodat het aanbod
groter wordt. Vooral 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.

Bijeenkomstdata 2015 
De verdere data waarop LACA in 2015 bijeenkomt in De Bilt zijn: 3
oktober en 19 december. Noteer dit s.v.p. in uw agenda. In december
wordt de grote najaarsveiling gehouden. In het 3e kwartaal 2016 plannen
wij een gezamenlijke bijeenkomst met Spanje-Portugal.

Interessante website.
Als u geinteresseerd bent in filatelistische literatuur dan kunnen we u
aanbevelen om eens een bezoek te brengen aan de Engelstalige
website www.globalphilateliclibrary.org waarin meer van een miljoen titels
zijn samengebracht door o.a. de American Philatelic Research Library,
The Royal Philatelic Society (London) en de Smithsonian Libraries + the
National Postal Museum van de USA. Ook vele andere bibliotheken
waaronder die van de KNBF hebben hun gegevens aangeleverd. 

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.globalphilateliclibrary.org/
http://www.laca.nl/
mailto:info@laca.nl
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JUBILEUM VAN GER SWEIJEN
In onze bijeenkomst in maart hebben wij stilgestaan bij het feit dat dhr.
Ger Sweijen 25 jaar lid was van LACA. Omdat hij ook aanwezig was
hebben we van die gelegenheid gebruik gemaakt om hem te feliciteren
en om hem een flesje wijn aan te bieden. Op de foto’s ziet u dit
heugelijke feit dat extra leuk was omdat Ger zelf niet wist dat hij al 25
jaar lid is. Gefeliciteerd ! 
Ook 2 andere leden vieren dit jaar hun 25 jarig lidmaatschap: Peter Moorer en
Kees van Schie die beiden helaas verhinderd waren. Ook hen feliciteren we met
hun jubileum !
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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:

3-4 oktober ANTWERPFILA - Antwerpen België
16-18 oktober POSTEX - Apeldoorn

29-31 oktober Messe SINDELFINGEN Duitsland
29-30 december EINDEJAARSBEURS - Barneveld 

 

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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De driehoeks overdrukken van Peru in de
kleur 'blauw-zwart'
door: Wim de Gelder

Toen in oktober 1883 het Chileense leger Lima ontruimde, na de onder-
tekening van het Verdrag van Ancón (dat een einde maakte aan de
Salpeter Oorlog), had het Peruaanse postbedrijf een serieus probleem.
Een deel van de postzegelvoorraad was door de oorlogsomstandig-
heden in onbevoegde handen gevallen. Om te voorkomen dat de klanten
hun poststukken zouden gaan frankeren met zegels die op illegale wijze
waren verkregen, was het noodzakelijk om de postzegels die zich in
handen van de posterijen bevonden, te markeren. In grote haast werd er
dus een handstempel besteld. Dat stempel had de vorm van een dubbel
uitgevoerde driehoek, met in het midden een zon en het woord 'PERU'.
Op 24 oktober 1883 werden de eerste zegels, overdrukt met deze
driehoek, in circulatie gebracht. De zegels van de reguliere uitgave van
1874 zonder driehoeks overdruk waren vanaf dat moment ongeldig voor
frankering. In totaal zouden zegels met driehoeks overdruk tot 1897 in
omloop blijven.

Filatelisten gespecialiseerd in Peru zijn vertrouwd met deze overdrukken.
Vanwege de grote hoeveelheid zegels die gemarkeerd moest worden, in
combinatie met slijtage aan de handstempels, werden al snel nieuwe
handstempels gemaakt. In totaal onderscheiden we elf verschillende
driehoeken (zie de afbeeldingen na dit artikel), elk met hun eigen
specifieke karakteristieken. Tevens onderscheiden we drie verschillende
kleuren van de inkt: zwart, blauw-zwart en rood. Als specialist in het
thema van de driehoeks overdrukken, heb ik in de loop der jaren
gemerkt dat vooral de zogeheten 'blauw-zwarte' inkt veel verwarring
veroorzaakt. In dit artikel zal ik een poging doen om uit te leggen wat die
kleur 'blauw-zwart' eigenlijk is en hoe die te herkennen is.

De waarschijnlijke oorsprong van de kleur blauw-zwart en zijn
effecten.
Toen men op het hoofdpostkantoor van Lima begon met het overdrukken
van de postzegels die zich in handen van de Peruaanse posterijen
bevonden, gebruikte men daarvoor zwarte inkt (de kleur rood werd pas
veel later gebruikt en alleen maar in een aantal zeer beperkte gevallen).
Het overdrukken was geheel handmatig: een employee van de posterijen
bracht handmatig de overdrukken aan op de zegels, één-voor-één, vel-
voor-vel. Men maakte gebruikt van een simpel handstempel dat op
ambachtelijke wijze was vervaardigd en van een eenvoudig stempel-
kussen met zwarte stempelinkt. Klaarblijkelijk begon op een gegeven
moment het stempelkussen op te drogen, als gevolg van het intensieve
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gebruik. Om de resterende inkt die zich diep in het stempelkussen be-
vond te verdunnen, werd een vloeistof toegevoegd. Welke vloeistof werd
gebruikt is niet bekend, maar alles duidt er op dat het een olie-achtige
vloeistof geweest moet zijn.

Iedere willekeurige specialist in druk-technieken en inkt kan ons
uitleggen dat 'zwarte' inkt feitelijk niet bestaat, zeker niet in ambachtelijke
inkt. Zwarte inkt is eigenlijk een mengsel van pigmenten, voornamelijk
blauw en/of sepia, waarvan de tint zo donker is dat het voor het
menselijk oog zwart lijkt.

De vloeistof die aan het stempelkussen werd toegevoegd had een
onverwacht effect: het olie-achtige element penetreerde het papier van
de postzegel en veroorzaakte een verschijnsel dat in de fisica bekend
staat als 'chromatografie'. Het olie-achtige element voerde bij het
penetreren van het papier de pigmenten van de zwarte inkt met zich
mee, maar niet alle pigmenten drongen met gelijke kracht door in het
papier. Het resultaat was iets dat we ook kennen uit ons dagelijke leven,
wanneer we bijvoorbeeld een druppel inkt laten vallen op papier met een
groot absortievermogen, zoals vloeipapier of toiletpapier: er vormt zich
een vlek met diverse tinten en kleuren, die in kracht afnemen naarmate
ze verder van de kern verwijderd zijn. De inkt, om het maar zo te
zeggen, wordt 'ontbonden' in de samenstellende pigmenten. Aldus werd
de 'blauw-zwarte' inkt geboren.

Hoe herken je driehoeken in de kleur 'blauw-zwart'
Wie tot hier toe heeft opgelet, heeft al wel een idee hoe je een overdruk
in de kleur 'blauw-zwart' kunt herkennen. Immers, het effect van de
chromatografie, veroorzaakt door de
olie-achtige vloeistof, moet eenvoudig te
herkennen zijn. Inderdaad is dat het
geval. Iedere zegel met een overdruk in
de kleur 'blauw-zwart' is herkenbaar aan
de typische olie-achtige vlek met sepia
tinten. Gewoonlijk is het verschijnsel
duidelijker zichtbaar aan de achterzijde
van de zegel, waar geen andere kleuren
of het zegelbeeld het zicht belemmeren
(zie de afbeelding hiernaast).

Echter, in extreme gevallen is het ook
aan de voorzijde van de zegel zichtbaar
(zie afbeelding hierna).
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Om te laten zien dat het geen toevalligheid is op
sommige zegels met de overdruk in de kleur
'blauw-zwart', maar een consistent en typisch
kenmerk, laat ik hieronder de keerzijde zien van
een half vel van de 10 ct groen met driehoek
type I in de kleur 'blauw-zwart'.

De types driehoeken die bestaan in de kleur 'blauw-zwart'
Volgens de catalogus, komen alleen de driehoeken type I en II voor in de
kleur 'blauw-zwart', op de volgende zegels:
1 ct geel
10 ct groen
1 ct groen met additionele overdruk 'Plata-Lima'
5 ct ultramarijn met additionele overdruk 'Plata-Lima'
1 ct groen met additionele overdruk van het type 'hoefijzer'
5 ct blauw met additionele overdruk van het type 'hoefijzer'
1 ct sepia (strafport) met additionele overdruk 'Plata-Lima'.
Ik meen aan deze lijst te kunnen toevoegen de zegel van 50 ct groen
(zonder verdere overdrukken), waarop ik eveneens driehoeken in de
kleur 'blauw-zwart' heb aangetroffen, zowel type I als type II. Hetzelfde
effect van de chromatografie heb ik ook op andere zegels gezien met
overdrukken van driehoeken type IV (op de 10 ct groen) of type V (op de
1 ct geel). Maar altijd in zeer lichte mate en gewoonlijk alleen op
gedeelten van de overdruk en niet de driehoek in zijn geheel. Deze
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laatste gevallen worden niet beschouwd als kleur 'blauw-zwart', maar
gewoon als 'zwart'.

Verwarring
De aanduiding 'blauw-zwart' heeft gezorgd en blijft zorgen voor veel
verwarring onder verzamelaars. Catalogi als Yvert, Scott en Michel
spreken ook niet over 'blauw-zwart', maar simpelweg over 'blauw'. Als
gevolg daarvan denken veel verzamelaars, die het onderwerp van de
driehoeks overdrukken niet kennen, dat het inderdaad om een blauwe
overdruk zou gaan, wat niet juist is. En evenzo de fraudeurs en
vervalsers, die ons de vruchten van hun noeste arbeid hebben ge-
schonken in de kleur
blauw (zie de afbeel-
ding hiernaast).
Maar uit het voor-
gaande moge duide-
lijk zijn: de kleur
'blauw-zwart' heeft
met blauw niets te
maken. Het is veeleer
een kleur zwart-grijs, olie-achtig en met sepia tinten (in feite komen
blauw tinten niet of nauwelijks voor). De term 'blauw-zwart' is al sinds
jaar en dag ingeburgerd onder Peruaanse filatelisten. En er bestaat ook
weinig reden die aanduiding te veranderen, zolang iedereen zich bewust
is waar we het over hebben.

Heeft het zin 'zwart' te onderscheiden van 'blauw-zwart'?
In dit hele artikel kunnen we iets interessants observeren. Vanuit het
gezichtspunt van de Peruaanse posterijen bestonden er alleen maar
postzegels met overdrukken in zwart of rood. Voor de posterijen, waren
alle driehoeken gelijk en was iedere zwarte inkt gelijk. We kunnen dus
met recht de vraag stellen of het zin heeft verschillen te onderscheiden,
waar de posterijen in het geheel geen bedoeling hadden iets nieuws of
verschillends te creëren. Vanuit het gezichtspunt van de verzamelaar
echter heeft het wel degelijk zin: de 'blauw-zwarte' inkt komt slechts op
een handvol zegels voor en uitsluitend met zeer bepaalde types
driehoeken (I en II). Maar het is altijd belangrijk in het oog te houden dat
wij, filatelisten, die verschillen zoeken. Een aardig voorbeeld hoe wijzelf
onze eigen hobby creëren.

Naschrift.
Toen Paul Weda hoorde dat Wim de Gelder dit artikel had geschreven,
stelde hij een sheet beschikbaar waarop de 11 typen van deze drie-
hoeksstempel duidelijk staan afgebeeld. Dit overzicht tonen wij hierna
zodat u thuis kunt ‘puzzelen’ en zien welk type u heeft. Verdere
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informatie over deze stempels kunt u vinden in een Engelstalig artikel op
de CD Rom met nummer 14 van The Mainsheet, als u die heeft.



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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HET PANAMAKANAAL (deel 1)
Wat een eenvoudige postzegel mede tot gevolg kan hebben !
door: Henk van de Laak

De ontdekking van de kust van Centraal Amerika.
Tussen 1492 en 1504 maakte Christopher Columbus vanuit Spanje vier
ontdekkingsreizen naar landen die hij later “de nieuwe wereld” zou
noemen. In 1502 kreeg Columbus toestemming voor een vierde reis. Hij
ging op zoek naar een doorgang in Midden-Amerika om zo alsnog de
weg naar Indië via de west te voltooien. Hijzelf geloofde nog steeds dat
hij Oost-Azië had bereikt. De doorgang die hij zocht wordt beschreven
door Marco Polo en komt overeen met de straat Malakka, tussen
Maleisië en Sumatra. Het spreekt vanzelf dat Columbus die doorgang
niet vond. Hij bevoer de Midden-Amerikaanse kust van Kaap Gracias a
Dios tot Panama.

afb. 1:
postwaardestuk
over de vierde reis
van Columbus
langs de kust van
Midden‐Amerika

Columbus merkte dat de indianen hier duidelijk een hoger bescha-
vingspeil hadden dan die op de eilanden. Volgens hem was hij naar
Indië gevaren, vandaar dat hij de mensen in Amerika de naam
Indianen gaf.

Afb. 2:
kartonproeven
van postzegels
Argentinië van
schepen
Columbus

Op 29 september 1513 beklom een klein groepje Spanjaarden onder
leiding van de conquistador en ontdekkingsreiziger Vasco Núñez de
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Balbao in het snikhete oerwoud van Panama een ruige bergtop, van
waaruit zij uitkeken op het
zeegroene water van de Stille
Oceaan, die hij “Zuidzee”
noemde (afb. 3).  
Zijn ontdekking weerlegde Co-
lumbus’ claim, dat hij de zeeweg
naar India had ontdekt. Balboa
begreep onmiddellijk het belang
van zijn ontdekking: Panama
vormde de verbinding tussen
twee oceanen.

Goudzoekers
Het idee van een transcontinentaal kanaal dateerde van het begin van
de koloniale periode. Al in de jaren dertig van de zestiende eeuw werd
de Rio Chagres, die de landengte vanaf de Caraïbische kust over
ongeveer driekwart van de breedte doorsneed, gebruikt voor het

vervoeren van
zware ladingen. In
1534 gaf Karel V
(afb. 4) al opdracht
om de mogelijk-
heid te onder-
zoeken tot het
graven van een ka-
naal van Changres

naar een rivier, die aan de andere kant van de waterscheiding naar de
Stille Oceaan stroomde. Deze route volgde ongeveer het huidige tracé
van het Panamakanaal.
De Verenigde Staten kregen ook belangstelling voor de landengte,
zeker toen er aanzienlijke hoeveelheden goud werden ontdekt. In 1849
was de “Goldrush” in volle gang. Duizenden Amerikanen probeerden op
alle mogelijke manieren van de oostkust naar de westkust te trekken. De
meest gebruikelijke route liep over Panama. Regelmatig voeren vol-
geladen schepen van de Amerikaanse naar de Panamese oostkust,
vanwaar de goudzoekers op elke denkbare wijze naar de westkust
trokken in de hoop daar op een schip naar “Frisco” te kunnen stappen.
Om aan deze vraag te voldoen werd de Pacific Mail Steamship
Company opgericht, die meerdere stoomschepen met elk een capaciteit
van 800 passagiers in bedrijf had op de route Panama-Californië (afb.
5). Er was geen enkele vorm van georganiseerd vervoer tussen beide
kusten. De goudzoekers moesten zelf maar zien hoe ze per muilezel,
kano of te voet de Stille Oceaan bereikten.
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Afb. 5 de “Goldrush”‐route 

Afb. 6 trein van Panama Railroad Company

In 1848 richtte een aantal investeerders uit
New York de Panama Railroad Company
op om een spoorwegverbinding tussen de
beide oceanen aan te leggen (afb. 6).  In
1850 begon het werk aan de Caraïbische
kust (de huidige stad Colón, genoemd
naar Columbus) en duurde tot 1855. De
spoorlijn volgde bijna hetzelfde traject als het latere kanaal. Aangezien
een spoorweg onmisbaar was bij elk denkbaar kanaalproject, lag de
Panama Railroad ten grondslag aan de komende bouwactiviteiten.

De Compagnie Universelle du Canal Interocéanique
Op 15 mei 1879 organiseerde Ferdinand de Lesseps (afb. 7) in Parijs
het Congrès International d’Etudes du Canal Interocéanique. De

Lesseps was de zeer actieve
bouwer van het Suezkanaal, die
van hem een internationale held
had gemaakt en in Frankrijk werd hij
als een autoriteit beschouwd op
velerlei gebied. Hij was op zoek
naar een ander project dat zowel
hemzelf als Frankrijk nog meer
glorie zou opleveren. Daarbij viel
zijn blik op Panama. Door de
enorme winsten van de Panama
Railroad Company, leken de winst-

   kansen van een kanaal goed. 
De Lesseps had met het congres maar één doel: hij wilde enkel een
soort “officiële” goedkeuring om vertrouwen te wekken in het algemeen
en bij investeerders in het bijzonder voor een kanaal op zeeniveau in
Panama. Hoewel de deelnemers de voorkeur hadden voor een kanaal in
Nicaragua, stemden ze in met zijn voorstel. Frankrijk sloot een akkoord

Afb. 7  Ferdinand de Lesseps
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met Colombia, waartoe in die tijd Panama nog behoorde. In 1881 kwam
de eerste groep technici onder
leiding van Gaston Blanchet en
Armond Reclus in Panama aan.
Reclus kocht voor de Compagnie
ook de Panama Railroad Com-
pany voor veel te veel geld. Hier
was al een derde van haar begin-
kapitaal mee gemoeid. Het
karwei (afb. 8) was veel lastiger
dan men had gedacht, en door
malaria en gele koorts stierven
meer dan 20.000 arbeiders. 

In 1886 was de onderneming ook in ernstige
financiële problemen geraakt; zo erg zelfs
dat De Lesseps afzag van  een kanaal op
zeeniveau en besloot tot het gebruik van
sluizen. Hij zag dit als tijdelijke oplossing,
omdat de sluizen zo ontworpen waren dat
ze, bij het vorderen van baggerwerkzaam-
heden, stuk voor stuk verwijderd konden
worden. Gustaf Eiffel (afb. 9), op dat moment
druk bezig met de toren die nog zijn naam
draagt, zou deze sluizen bouwen. Echter de
beslissing om een kanaal met sluizen te
bouwen kwam te laat om het Franse project
te redden. De Compagnie Universelle du Canal 
1888 failliet.
Afb. 9  Gustaf Eiffel
Interocéanique ging in

Afb. 10 aangetekend post‐
stuk van de Compagnie Uni‐
verselle du Canal Inter‐
océanique, verzonden op 16
november 1886 uit Panama,
toen nog behorende tot
Colombia, met een postzegel
uit dat land, evenals aan‐
tekenstrookjes uit Colombia
en New York en de aan‐
komststempel in Parijs op 7
december 1886.



Nicaragua of Panama 
De VS waren in feite de enige die de bezittingen van de Compagnie zou
kunnen overnemen. Maar dan moest Washington nog wel overtuigd
worden van het feit dat Panama een betere keus was dan Nicaragua.
Met de komst in 1901 van president Theodore Roosevelt (afb. 11), een
telg uit een oud Nederlands geslacht uit New York, steeg de kans voor
de aanleg van een kanaal. Hij was tijdens de hoogtijdagen van de
Fransen in Panama in het kanaalvraagstuk geïnteresseerd geraakt. In
de VS was men algemeen van mening dat de Fransen een grote
vergissing hadden gemaakt toen zij aan Panama de voorkeur gaven
boven Nicaragua.

Afb. 11  president
Roosevelt, stimulator
van de aanleg van het
Panamakanaal  (FDC
met Egyptische censor
sluitstrook en censor
stempel van Colon
naar Cairo, 15‐8‐1939)
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Afb. 10 aangetekend poststuk van de Compagnie Universelle du Canal
Interocéanique, verzonden op 16 november 1886 uit Panama, toen nog behorende
tot Colombia, met een postzegel uit dat land, evenals aantekenstrookjes uit
Colombia en New York en de aankomststempel in Parijs op 7 december 1886.
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e voordelen van Nicaragua, die in 1879 door de Amerikaanse
eelnemers aan het congres in Parijs zo zorgvuldig waren gepresen-
eerd, werden in brede kring ondersteund. In 1899 had de commissie

alker aan president McKinley al de steun gegeven aan de Nicaragua-
oute. De Panama-route was ook mogelijk, maar de prijs die de
ompagnie vroeg voor haar bezittingen was veel te hoog. De enigszins
ysterieuze Philippe Bunau-Varilla, ontwerper van het kanaal met

luizen van de Compagnie, probeerde de bestuursleden over te halen
un prijs te laten zakken, waardoor de commissie nu ook koos voor
anama. Een senaatscommissie koos echter in februari 1902 voor de
icaragua-route. Er werd een dienovereenkomstig wetsvoorstel naar de
enaat gezonden.
ort na de beraadslagingen van de senaatscommissie vond er een
ramatische ramp plaats in het Caraïbisch gebied: de uitbarsting van de
ulkaan Pelée op Martinique. Opeens werd de aanwezigheid van
ulkanen in Nicaragua een belangrijk onderwerp in het debat. Bunau-
arilla had al eerder betoogd dat deze vulkanen een ernstige bedreiging
ormden voor een kanaal dat van de Rio San Juan gebruik maakte.
iemand had hem serieus genomen, omdat er al generaties lang geen
rnstige uitbarstingen waren geweest in Nicaragua. De 30.000 doden op
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Martinique brachten hier verandering in. Bunau-Varilla merkte hierover
ijskoud op: “Wat een geluk!”. Het senaatsdebat ging alle kanten op.
Maar ook Bunau-Varilla heeft een bij-
drage geleverd aan de uiteindelijke zege
van de Panamapartij. Tijdens het door-
kijken van enkele postzegelverzame-
lingen in Washington deed hij een op-
zienbarende ontdekking: een Nicara-
guaanse postzegel met de afbeelding van
een onheilspellend rokende vulkaan aan
de oever van de Rio San Juan (afb. 12).
Hij verzamelde tachtig van deze “vul-
kaanzegels”, die hij ieder apart op een wit vel plakte met als onder-
schrift: “Een officiële getuige van vulkanische activiteit op de landengte
van Nicaragua”.

De Amerikanen bouwen het kanaal
De Panamawet machtigde de regering om met Colombia onder-
handelingen aan te knopen over de overdracht van de Franse
concessie. Dit was geen eenvoudige opgave. Door ondertekening op 18
november 1903 van het Hay-Vunau-Varilla Verdrag hadden de Amerika-
nen de “eeuwige” zeggenschap over het kanaal opgeëist en een acht
kilometer brede zone aan weerszijden van het kanaal. Op 4 mei 1904
nam de VS bezit van de kanaalzone.
Voor de hoofdingenieur, John F. Stevens, was in 1905 de eerste en
belangrijkste taak een grondige inspectie en revisie van de Panama
Railroad, die de afgelopen vijftien jaar behoorlijk verwaarloosd was. Hij
ging voortvarend te werk, omdat volgens hem de spoorlijn essentieel

zou zijn voor het transport van de
afgegraven grond. De Amerikanen
hadden geleerd van de fouten van
de Fransen en een programma
geïntroduceerd tegen malaria en
gele koorts. Opsteller hiervan was
William Gorgas (afb. 13); zijn ge-
zondheidsprogramma begon vruch-
ten af te werpen in de vorm van een
scherpe daling van de sterftecijfers. 

Stevens heeft er ook het zijne toe
bijgedragen dat er voor een sluizenkanaal werd gekozen in plaats van
voor een kanaal op zeeniveau. Met het argument, dat het enige dat de
Rio Chagres tijdens het regenseizoen in toom kon houden, een
sluizenkanaal met een meer in het midden was, slaagde hij Roosevelt te
overtuigen. In 1906 kreeg het sluizenvoorstel een krappe meerderheid.
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Maar op 1 april 1907 nam Stevens plotseling ontslag. Roosevelt was
teleurgesteld en ontstemd over dat ontslag. Hij besloot nu om Stevens
te laten opvolgen door iemand die geen ontslag kon nemen: een
genieofficier van het Amerikaanse leger. De keus viel op George
Washington Goethals, die op zijn post bleef tot de opening van het
kanaal in 1914 (afb. 14).

De werkzaamheden aan het
kanaal zelf begonnen in 1907.
Het traject dat de meeste
aandacht vereiste was een 14

km lang stuk tussen Gamboa en de Pedro Miguel Sluis, de zogenaamde
Culebra (of Gaillard-)geul, die de ruim 100 meter hoge continentale
waterscheiding doorsneed. Het graafwerk onder leiding van David
Gaillard (afb. 15) begon hier in 1907 en duurde
tot 1913. Deze afgraving was verreweg de
moeilijkste uitdaging van het gehele traject.
Toen het kanaal in 1914 geopend werd, was
hier meer dan 70.000.000 m³ materiaal afge-
graven: zo’n slordige 310.000 wagonladingen.
Na deze Culebra-geul was het ontwerp en de
bouw van de gigantische sluizen bij het Gatun-
meer de belangrijkste uitdaging van de inge-
nieurs. Aan de Atlantische kant moest er één
sluis komen, die uit drie delen van 36 bij 305 meter bestond. Aan de
andere kant waren twee sluizen gepland: één bij Pedro Miguel en een
dubbele sluis bij Miraflores (zie onderstaande postzegels en de
kleurenproof frame en middenafbeelding).  Harry Hodges, de ontwerper
van de sluizen, was tevens de plaatsvervangende hoofdingenieur.

Afb. 14  postzegel met links
president Roosevelt, rechts George
Washington Goethals en in het
midden de “Andrea F. Lucken‐
bach” in de Gaillard‐geul.
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Verder had hij de supervisie over de bouw van de sluizen, die van 1909
tot 1913 duurde.

De schepen worden via kabels aan elektrische locomotieven, gebouwd
door Mitsubishi, bevestigd. Het schip wordt door de treinen de kolk
ingetrokken en door vieren en aanhalen van de kabels in het midden
van de sluis gehouden.

      

Het Gatunmeer, dat ieder jaar in de regentijd door de Rio Changres
werd gevuld, was een praktisch onuitputtelijke waterleverancier voor het
kanaal en de sluizen (zie de enveloppe met Egyptische censorstrook en
het stempel van Colon 16/8/1939 naar Cairo hieronder).

Augustus 1914
was het Pana-
makanaal ein-
delijk gereed.
Na ruim tien jaar
zwoegen was
het graafwerk
voltooid en lag
er een prachtig
kanaal. Deze
economisch be-
langrijke verbin-
ding zou hier-
door benut kun-
nen worden. Er
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werd een groots feest voorbereid voor de officiële opening van het
kanaal. Door de gebeurtenissen in Europa werd de opzet wat anders.
De stoomboot “Ancon” maakte de eerste officiële tocht door het kanaal.
Maar inmiddels was de Eerste Wereldoorlog uitgebroken waardoor er
nauwelijks belangstelling was voor het prachtige waterbouwkundige
werk. Het duurde  tot 1920 voordat het kanaal  eindelijk officieel ge-
opend werd.  De VS had een grote basis in Corozal, waar thans een
grote be-
graafplaats
is voor
Amerikaan-
se vetera-
nen en an-
deren. De
afbeelding
hiernaast
betreft een
onderge-
frankeerd
postwaar-
destuk van de Canal Zone van Corozal  naar Londen (1912) met paarse
militaire censor handstempel en handtekening en “postage ….due
cents” met in potlood geschreven strafport van 1½ d.
Er werden in de jaren daarna nog wel werken uitgevoerd, weliswaar in
een traag tempo. Zo werd in 1935 de in de rivier de Changres de
Madden Dam voltooid. 

Brief van Canal Zone
naar  Monaco  (27‐8‐
1928), retour Painpol
met  strafport  1  fr.
Type Duval

(wordt vervolgd).
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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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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: 3 oktober en 19
december 2015.

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN 2015/2016:

Diverse data 2015:
Door WB Evenementen worden in 2015 nog devolgende najaars-
beurzen georganiseerd: 17 oktober Assen, 25 oktober Rotterdam, 14
november Voorschoten, 15 november Hengelo, 22 november Eind-
hoven/Waalre, 6 december Alkmaar en 28 december Groningen/-
Hoogkerk. Voor meer actuele informatie verwijzen we u naar
www.wbevenementen.eu of tel.nr. 050-503.3926. 

3 en 4 oktober 2015:
De gezellige najaarsbeurs in Antwerpen, de
ANTWERPFILA wordt weer gehouden in het
Bouwcentrum (Antwerp Expo). Dit is de groot-
ste Belgische postzegel- en muntenhande-
larenbeurs 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. 

16 t/m 18 oktober 2015:
De POSTEX wordt gehouden in de Americahal in Apeldoorn; deze is
vooral 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

http://www.wbevenementen.eu/
http://www.fnip.be/
http://www.postex.nl/
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dag t/m zaterdag. Er zijn ruim 160 Duitse en Internationale handelaren
aanwezig alsmede postadministraties en promotiestands. Deze beurs
zal ook plaatsvinden van 27-29 oktober 2016 en van 26-28 oktober
2017. Nadere informatie: 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.

11 en 12 maart 2016:
In Den Bosch wordt op deze data de 6e FILAFAIR gehouden, wederom
in het Maaspoort Sports & Events centrum waarin o.m. aandacht wordt
besteed aan het thema schilderkunst en Jheronimus Bosch. LACA zal
niet aanwezig zijn met een stand. Meer info: www.filafair.nl. 

12 t/m 14 mei 2016:
In Essen (Duitsland, over de grens bij Arnhem) wordt
de jaarlijkse Internationale postzegel tentoonstelling
BRIEFMARKEN-MESSE ESSEN gehouden in het
Messehaus Sud, Halle 1A. Gratis entree. Er zijn 130
handelaren, postorganisaties en vele promotiestands

aanwezig (geen tentoonstelling). De beurs is gemakkelijk bereikbaar.
Zeer aanbevolen. Meer info op: www.briefmarkenmesse-essen.de.   

28 mei t/m 4 juni 2016:
Op deze data wordt in New York gedurende 8 dagen een wereld-
tentoonstelling gehouden (‘WORLD STAMP SHOW’) waar ca. 200
handelaren komen en waar 75 gespecialiseerde verenigingen uit de
USA een promotiestand zullen hebben. Er worden veilingen gehouden,
meetings van verschillende verenigingen en allerlei feestelijke gebeur-
tenissen. Gratis entree. Adres: Jacob Javits Convention Center, 22 East
35th Street/11th Ave., NY 10016. Verdere info op www.ny2016.com. Wij
bevelen deze beurs die 1x in de 10 jaar wordt gehouden zeer aan en wij
zullen ook als bezoeker aanwezig zijn op de beurs. Komt u ook ? Als u
ook gaat horen wij dat graag van u, dan kunnen we iets afspreken.

http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.filafair.nl/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
http://www.ny2016.com/
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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 adver-
tentie 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 bijzondere
en of duurdere zegels dan kunt u terecht bij Corinphila of bij PZ Veiling
Rijnmond of bij Philatino.com. 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:
• 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.);

• 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.
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.

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 info@silver-lightning.net 

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:info@silver-lightning.net


26

 
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, dan 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, 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.

mailto:alecjbreunesse@gmail.com
mailto:f.vanbeekum@gmail.com
mailto:pweda@live.nl
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Geert Reijnen heeft een zeer grote voorraad zegels van bijna alle
landen van Zuid- en Midden Amerika zowel gestempeld als postfris.
Als u hem gemist heeft bij een bijeenkomst kunt u hem uw mancolijst
sturen naar g.reynen1@chello.nl of hem bellen op telefoon nr. 024-
356.7491. Als prijsindicatie moet u denken aan 25% van Michel prijzen. 

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. 

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

mailto:g.reynen1@chello.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 !!

Op deze zegel staat helemaal geen tekst,
behalve links in het midden ‘Brasil’ en rechts
van het midden ‘1951’. Dat is in ieder geval
wat. Het is ons niet bekend of dit een
voorloper of een proef of dat het iets anders
is en we weten ook niet of er later een zegel
naar dit model is verschenen. Misschien
kunnen de Brazilië verzamelaars onder ons
hun mening geven. En als er een zegel is
die hierop lijkt ontvangen wij graag een
scan. Wie kan ons
helpen ?

Verder hebben we nog een zegel die ik niet in een
catalogus heb kunnen vinden. Het betreft klaar-
blijkelijk een portzegel want de tekst ‘falta de porto’
is duidelijk. Ook de T hoort daarbij. Maar uit niets
blijkt uit welk land deze Spaanstalige zegel komt.
Als u het weet mag u het mij melden. Alvast
bedankt.  

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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Veilingmeester: Daan de Ruiter of Hans Vinkenborg



president Roosevelt, stimulator van de aanleg van het  Panamakanaal  (FDC met
Egyptische censor sluitstrook en censor stempel van Colon naar Cairo, 15-8-1939)

In deze Corre(i)o vindt u een artikel over de driehoeks
opdrukken op zegels van Peru door Wim de Gelder.

Verder vindt u deel 1 van een artikel over het
Panamakanaal geschreven door Henk van de Laak.

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