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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 € 15,00 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
We gaan weer naar het eind van het jaar en het postzegelseizoen is
volop gaande en hopelijk bent u druk met uw hobby bezig. Op 19
december is ook LACA weer aan de beurt. En wij hopen dat u aanwezig
kunt zijn en langskomt om het glas te heffen en om een bitterbal te eten.

Deze laatste bijeenkomst van het jaar wordt er weer een grote veiling
gehouden, deze keer met heel veel verzamelingen van bijna alle landen
uit ons verzamelgebied. Wij rekenen erop dat u ruimhartig zult bieden
zodat LACA een mooie provisiebijdrage zal ontvangen om de boeken
sluitend te krijgen. Kom alsjeblieft kijken, deze verzamelingen zijn zeer
de moeite waard !

Triest nieuws heeft ons ook recent bereikt. In de oktober bijeenkomst
moesten wij de aanwezige leden melden dat ons oud bestuurslid Hugo
van Tilburg door een ongeneeslijke ziekte was getroffen. Wij konden
toen niet vermoeden dat hij al vrij spoedig daarna zou overlijden.
Verderop in deze Corre(i)o staan wij stil bij dit plotselinge en tragische
feit. Wij zullen hem in de komende bijeenkomst gedenken. 

In december zal LACA weer meedoen aan 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. Maar in deze komende
bijeenkomst kunt u ook op onze eigen LACA veiling een keur van goed
materiaal verwachten.

Tenslotte, in dit blad vindt u weer een aantal interessante artikelen over
ons verzamelgebied. Van Hugo Brinkgreve leest u het artikel over de
Correo Urbano in Santiago de Chile en Valparaiso en verder vindt u deel
2 van het artikel 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 19 december. Graag weer tot
dan ! 

Hans Vinkenborg.
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Agenda voor de komende bijeenkomst
Op zaterdag 19 december 2015 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
waarbij de leden hun opmerkingen of vragen kunnen
inbrengen.

12.00-14.00 uur mogelijkheid om de kavels van de veiling te bekijken, er
zijn veel verzamelingen, neem uw tijd ! 

14.00 uur Veiling.
15.00 uur Na de veiling heeft u nog tijd om te postzegelen, ruilen,

verkopen/kopen, nader met elkaar kennis te maken en om
informatie uit te wisselen. Tijdens dit samenzijn wordt u een
drankje en een hapje aangeboden door het bestuur van
LACA ter afsluiting van het jaar 2015. 

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 19 december ! 

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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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.

Bijzondere veiling december 2015
In de komende veiling van LACA vindt u heel veel landenverzamelingen
van goede kwaliteit tegen een gunstige prijs. Wij hopen dat u ruimhartig
zult bieden zodat LACA een forse provisie kan ontvangen. Komt dat zien
en neem er de tijd voor ! U kunt doorlopend veilingkavels aanleveren
zodat het aanbod nog 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 2016 
In 2016 zijn er LACA bijeenkomsten op 5 maart, 7 mei, 1 oktober en 10
december. De bijeenkomst van 1 oktober is in de Statenzaal (achterin)
en wordt gezamenlijk met KSP (Spanje-Portugal) gehouden. Noteer dit
s.v.p. vast in uw agenda. 

Verhoging contributie Electronische leden/betaling contributie 2016
In de bijeenkomst van oktober 2015 is besloten dat de contributie vanaf
2016 voor electronische leden omhoog gaat van 14 naar 15 euro per
jaar. Afhankelijk van de provisieopbrengst van de komende veiling zal
bezien worden of de gewone contributie wellicht ook verhoogd moet
worden, maar vooralsnog blijft deze 25 euro per jaar. Wij verzoeken u
dringend om vóór eind december weer ZELF de contributie over te
maken naar onze bankrekening (zie binnenflap voorzijde voor bank-
gegevens). Bij voorbaat dank voor uw vlotte medewerking.
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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 beurzen, waaronder:

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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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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HET PANAMAKANAAL (deel 2, vervolg)
Wat een eenvoudige postzegel mede tot gevolg kan hebben !
door: Henk van de Laak

Een tocht door het Panamakanaal
Een tocht door het Panamakanaal duurt ongeveer een halve dag. Neem
bijvoorbeeld een schip dat van de Stille- naar de Atlantische Oceaan
vaart. De doorvaart begint met de komst van een Panamakanaal loods,
een paar mijl voor de ingang van het kanaal. Deze loodsen nemen, in
tegenstelling tot alle andere loodsen, daadwerkelijk het bevel over het
schip op zich en worden dan ook met “captain” aangesproken. Op de
kanaalwateren zijn zij de baas aan boord. 

 

Afb. 20  oud veer en “Bridges of the America’s”                  Afb. 21  sluizen van Miaflores
 (voorheen “The Thatcher Ferry Bridge”)
Het schip vaart eerst onder de “Bridge of the Americas” door (afb. 20),
passeert vervolgens de havens van Balboa en komt dan aan bij de
sluizen van Miaflores (afb. 21). Hier moet de loods bijzonder goed
oppassen, want als het zoete water van het Gatunmeer het zoute water
van de Stille Oceaan instroomt ontstaan er, vanwege het verschil in
dichtheid, zeer vreemde stromingen. Er wordt soms een sleepboot
gebruikt. Als de boeg van het schip de eerste sluiskamer binnen komt,
worden er kabels naar de oever geworpen die aan elektrische
locomotieven worden bevestigd die aan beide zijden over de gehele
lengte van de sluis meerijden (afb. 22 en 23). Deze treinen trekken het
schip naar binnen en houden het door het vieren en aanhalen van de
kabels in het midden van de sluis. Is het schip binnen, dan worden de
sluisdeuren gesloten en laat men het waterpeil stijgen. 
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De Miraflores-sluis heeft twee kamers en als deze gevuld zijn kan het
schip het Miraflores-meer opvaren. Dit meer is ruim drie kilometer lang
en leidt naar de Pedro Miguel-sluis (afb. 24). Deze sluis heeft maar één
kamer, maar werkt verder hetzelfde. Als de sluis gepasseerd is, vaart het
schip 26 meter boven zeeniveau. Vervolgens moet het door de geul bij
Culebra geloodst worden wat vanwege de geringe breedte het lastigste
deel van de doortocht is. Deze geul is veertien kilometer lang en moet
langzaam bevaren worden (afb. 25).

Afb. 26  Gatun‐meer

Na dit project passeert het schip
Gamboa, waar de Rio Chagres het
kanaal binnen stroomt en het Gatun-
meer (afb. 26) begint. Aan de andere
kant van het meer ligt de Gatun-sluis,
die met drie sluis-kamers het schip weer
naar zee-niveau brengt (afb. 27,

verkleind). Als de sluizen ge-
passeerd zijn, vaart het schip
verder naar de haven van Colón.
Hier wordt de loods van boord
gehaald en eindigt de doortocht.
Per registerton moet tol betaald
worden.

Afb. 27  sluizen van Gatun
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Niet alleen marine- en vracht-
schepen maken gebruik van deze
economische belangrijke verbin-
ding, waardoor de tocht via de
Kaap niet meer nodig is. Ook vele
cruiseschepen nemen deze route
om hun passagiers dit fantastische
waterbouwkundige werk te laten
zien.

Afb. 28  Via het Panamakanaal een korte route

Afb.  29     Nederlandse
aerogramme  (tarief  bui‐
tenland),  voorzien  van
paquebot  uit  Cristobal
Canal Zone 4‐7‐1969. Op
grond  van  UPO  mogen
zegels van  eigen vlagland
gebruikt  worden, mits  in
de  eerste  haven  dat  het
schip op zijn  reis aandoet
de post aan  land gebracht
wordt  om  verder  ver‐
zonden te worden.

Afb.30  Crash  cover  van
Christobal,  Canal  Zone
augustus  1937 naar New‐
York,  stempel  “Recovered
from plane NC 15065 aug.
3, 1937, Christobal, CZʺ.

Niet iedereen
heeft de tijd om
via het Panama-
kanaal te reizen
om in Amerika te
komen per boot.
Sommige men-
sen nemen het
vliegtuig vanuit

de Canal Zone, maar bereiken niet altijd hun bestemming (afb. 30) !
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Panama wordt eigenaar van het Panamakanaal
Het Panamakanaal heeft ook tot vele politieke spanningen geleid. De
Panamese dictator Omar Torrijos slaagde er in, door het behendig
manipuleren van internationale druk op de VS, om dat land te dwingen in
te stemmen met een tijdschema voor de uiteindelijke en volledige
overdracht van het kanaal aan Panama. 

Afb. 31  ondertekening ” Panama Canal Treaty “ 7 september 1977

Op 7 september 1977 (afb. 31) ondertekende hij samen met president
Jimmy Carter de Panama Canal Treaty (ook wel Torrijos-Carter Treaty
genaamd). Daarin werd bepaald dat op 31 december 1999 om 00.00 uur
het kanaal overging in Panamese handen, waardoor het Panamakanaal
85 jaar in het bezit is geweest van de Amerikanen (afb. 32).

Afb. 32  Overdracht Panamakanaal na 85 jaar (1914‐1999)



10

De verbeteringswerken aan het Panamakanaal
Het overdrachtproces ging in 1977 van start. De Panamese regering
lanceerde een plan voor modernisering en verbetering van het kanaal,
voor een totaal investeringsbedrag van 895 miljoen USD (1997-2005).
Het programma omvat o.m. de versnelde verbreding van de Gaillard-
doorgang (tegen 2002-2003), de aankoop van elf sleepboten en 28 loco-
motoren voor de sluizen, de modernisering van het controlesysteem van
het maritieme verkeer, de modernisering van de rails en van het
controlesysteem van de sluizen. Al die verbeteringen zullen bijdragen tot
een toename van de capaciteit van het kanaal en zullen de doorvaarttijd
verkorten.

Van het Panamakanaal kunnen
enkel schepen gebruik maken
welke voldoen aan de
Panamax-maten: lengte 965 ft
(294,1 m), breedte 106 ft (32,3
m.) en diepgang 39,5 ft (12,0
m), wat overeenkomt met ca
65.000 ton (afb. 33 Panamax-
schip past net in de sluis).

Afb.  34    Epreuvre  d’artist
van  een  nostalgisch  stoom‐
schip in het Panamakanaal.

Het verkeer is
intens, aangezien
in 1998 12.924
schepen gebruik
hebben gemaakt
van het kanaal; ze
transporteerden
192.091 mio ton,
en zorgden voor
543 mio USD aan
tolgeld. Een van de
troeven van het kanaal is de vrije zone van Colon (afb. 35), de op één na
belangrijkste ter wereld (na die van Hongkong). Kortom, de investeringen
in deze dynamische regio zouden borg moeten staan voor een aantal
kansen op commercieel vlak.
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Afb. 36  Zie het Chinese postwaardestuk
hieronder. Deze toont het Containerschip
XIN PU DONG, 5668 TEU (Twenty feet
Equivalent Unit, het equivalent aantal
standaard containers van ongeveer 6,10
meter dat het schip kan vervoeren).Wegens
ruimtegebrek ziet u alleen de achterzijde van
dit postwaardestuk.

Naar huidige maatstaven is de Panamax klasse een middelgroot schip.
Veel containerschepen (afb. 36), tankers en bulkcarriers zijn te groot om
door het Panamakanaal te kunnen varen. Op 24 april 2006 werd een
masterplan gepresenteerd voor uitbreidingsplannen van het kanaal met
o.a. een tweetal sluiscomplexen met elk drie in serie geschakelde
sluiskolken. Hierdoor werd geanticipeerd op de toekomst en zou tot meer
inkomsten gaan leiden. Het op 22 oktober 2006 gehouden referendum
over de uitbreidingsplannen van het Panamakanaal kreeg een steun van
78% van de bevolking. In 2006 zorgden containerschepen voor 45,5%
van de inkomsten. Voor de bouw van grotere sluizen en verbreding van
de vaargeul was 5,25 miljard dollar gemoeid.

In augustus 2007 werd bekend gemaakt, dat aan het Nederlandse
ingenieursbureau DHV het project-management van de uitbreidingstaak
toegewezen was. Het Belgische bedrijf Technum-Tractebel Engineering
werkte zes jaar als projectleider aan het ontwerp van de nieuwe sluizen
van het Panamakanaal. In samenwerking met het Consorcio Post-
Panamax (CPP) voerde het Waterbouwkundig Laboratorium van
Antwerpen een studie uit op schaalmodel naar het in- en uitvaren van de
nieuw ontworpen sluizen. Technum-Tracebel Engineering ondersteunde
bij de beoordeling van de offertes en uitvoeringsstudies van de geselec-
teerde aannemerscombinatie. De nieuwe sluizen zijn geïnspireerd op de
Berendrechtsluis te Antwerpen, de grootste ter wereld.
Op 15 juli 2009 werd het contract voor het ontwerp en bouw toegewezen
aan de Grupo Unidos por el Canal S.A. (GUPC), die gevormd wordt door
Sacryr Vallehermoso (Spanje), Impregilo (Italie), Jan de Nul (België) en
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Constructura Urbana (CUSA uit Panama) met een contractwaarde van
3,22 miljard USD met een oplevering in 2015.
Zowel aan de zijde van de Atlantische Oceaan als de Stille Oceaan
worden, naast de bestaande sluiscomplexen, drie in serie geschakelde
sluizen aangelegd, die de schepen van het zeeniveau naar het hoger
gelegen Gatunmeer zullen brengen. Op het volgende postwaardestuk
wordt daarvan een impressie gegeven.

De sluizen-
complexen aan
weerszijden van
het nieuwe
kanaal moeten
een verval over-
winnen van on-
geveer dertig
meter. Dat ge-
beurt in com-
partimenten die
het schip telkens
tien meter

optillen, of, aan de andere kant van het kanaal, laten zakken. De nieuwe
sluiskolken worden 427 meter (1400 voet) lang, 55 meter (180 voet)
breed en 18,3 meter (60 voet) diep. De sluizen zijn 60% breder en 40%
langer dan de bestaande sluizen. Door de grotere sluizen kunnen
schepen met een waterverplaatsing van 150.000 tot 180.000 ton gebruik
gaan maken van het Panamakanaal. Deze afmetingen komen overeen
met de nieuwste generatie containerschepen die 12.000 TEU's kunnen
vervoeren. Deze schepen worden Post-Panamax-schepen genoemd. De
nieuwe sluizen zullen worden voorzien van dubbele roldeuren (ontwerp
IV-Groep, NL), die zodanig uitgevoerd worden dat ze na een botsing
toch weer dicht kunnen. De oude sluizen zijn voorzien van puntdeuren.
Om het verlies van water tijdens het schutten te verminderen, worden de
nieuwe sluizen voorzien van spaarkommen. Deze spaarkommen, drie
naast elke sluiskolk, beperken het waterverlies tijdens het schutten. Bij
het ledigen van de kolk wordt het water opgevangen in de
spaarkommen, waarna het bij het vullen van de kolk opnieuw kan
worden gebruikt. Dankzij dit systeem van spaarkommen zal 60% minder
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water worden gebruikt. Sleepboten zullen de taken van
de locomotieven overnemen. Voor de nieuwe sluizen zullen nieuwe 
vaargeulen aan de zeezijde worden gebaggerd en nieuwe kanaaldelen
worden gegraven. Bagger- en waterbouwgroep DEME (België) heeft de
opdracht verworven betreffende de verbreding en verdieping van het
bestaande kanaal als ook het bouwen van de toegang tot de nieuw te
bouwen sluizen aan de Pacifische kant van het kanaal. 
De uitbreiding van het Panamakanaal loopt vertraging op en wordt
duurder. Het nieuwe sluissysteem zal pas in juni 2015 klaar zijn aldus
het bouwconsortium GUPC. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling, dat
het systeem tegen oktober 2014 klaar zou zijn voor het honderd-jarige
jubileum van de waterweg, maar eerder werd die datum al eens
verschoven naar april 2015. Nu wordt een oplevering eind 2015 ver-
wacht. Het project wordt ook 1,2 miljard euro duurder en er is nog een
discussie gaande wie dit moet betalen.

Wegens de Bel-
gische betrok-
kenheid bij de

uitbreidings
werkzaamheden

van het Panama-
kanaal heeft de
Belgische Post op
7 juni 2014 een

postzegelvelletje
uitgebracht over
100 jaar Panama-
kanaal (zie hier-
naast).

Als u als lezer van dit artikel meer informatie wenst, raad ik u aan te
surfen naar www.pancanal.com. 

Ook aan de bouw van een “nieuw” Suezkanaal wordt hard gewerkt. Wilt
u hier meer over weten, surf dan naar www.laakland.nl.

Wordt 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

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


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
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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 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
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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 zegel-
materiaal 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.

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. 

mailto:alecjbreunesse@gmail.com
mailto:f.vanbeekum@gmail.com
mailto:pweda@live.nl
mailto:g.reynen1@chello.nl
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Chili presentatie door Fons Rademaker
In de LACA bijeenkomst van afgelopen oktober heeft Fons Rademaker
een interessante presentatie gegeven over Chili getiteld “Chili, een
schitterend land”. Daarbij gebruikte hij een powerpoint presentatie waarin
o.a. landkaarten en postzegels van Chili het verhaal illustreerden. Door
de kaart van Chili te zetten naast de kaart van Europa bleek dat Chili
langer is dan de afstand Noordkaap-Zuid Europa. De cultuur en de
folklore van Chili, de wijnbouw en haar flora en fauna kwamen aan bod
en daarbij werden fraaie postzegels getoond. De zaal luisterde met veel
aandacht naar deze mooie en interessante presentatie en beloonde hem
na afloop met een luid applaus. De voorzitter beloonde Fons met een
fles Chileense wijn die in dank werd aanvaard. Op bijgaande foto’s ziet u
een impressie van de presentatie. Wij hopen dat ook andere leden van

LACA binnenkort een presentatie zullen
geven. Fons bedankt !  
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Het overlijden van Hugo van Tilburg
Vlak voor de bijeenkomst van oktober jl. bereikte ons het trieste bericht
dat Hugo Van Tilburg ernstig ziek was. Op 24 september schreef hij mij
nog zelf dat bij hem een ernstige vorm van longkanker was gecon-
stateerd en dat de artsen hem minder dan een jaar te leven voorspelden.
In de oktober bijeenkomst heb ik de leden geïnformeerd en hebben wij
een kaart getekend om hem te bedanken voor zijn bijdrage aan de
vereniging als oud-bestuurslid. Maar vlak daarna vernam ik dat de
situatie zo acuut en uitzichtloos
was geworden dat Hugo ervoor
gekozen heeft om zelf en snel zijn
sterfdatum te kiezen. Op 15
oktober is hij overleden en op 22
oktober in Wilrijk teraarde besteld.
Deze ontwikkeling ging voor
iedereen overdonderend snel,
maar zijn keuze was ingegeven
door ratio. Voor Hugo was dit de
beste oplossing, voor familie en
vrienden was het een zware
schok. Ik heb namens de leden en
het bestuur van LACA ons mede-
leven kenbaar gemaakt aan de
weduwe en nabestaanden. Wij
herinneren ons Hugo als een altijd
goed gestemde optimistische en
rustige filatelist met een groot hart.
Moge hij rusten in vrede ! En Hugo, bedankt voor jouw bijdrage aan de
vereniging.  HV.
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CHILI: EEN ‘CORREO URBANO’ STEMPEL VAN
SANTIAGO EN VAN VALPARAISO
door: Hugo Brinkgreve en Hans Vinkenborg

In dit artikel willen wij u graag meer vertellen over 2 vormen van de
‘Correo Urbano’ stempels die in Chili zijn gebruikt in de plaatsen San-
tiago de Chile en in Valparaiso. Deze stempels hadden tot doel om aan
te geven via welke brievenbus in de stad een brief in het postverkeer is
aangeleverd. Daarbij gebruikten Santiago en Valparaiso geheel verschil-
lende stempels.

De ‘buzonero’-stempels (Correo Urbano) in Santiago de Chile
In Santiago de Chile werd een stempel gebruikt met de tekst ‘buzonero’
en een nummer. Alhoewel de literatuur aangeeft dat er 31 nummers in
gebruik waren kunnen wij stellen dat er tenminste ook nog een nummer
32 gevonden is. Het woord ‘buzonero’ betekent brievenbus en het stem-
pel heeft de vorm van een omgekeerde U. Op de afbeeldingen ziet u een
paar willekeurige voorbeelden van de lage en de hoge nummers. Deze
stempels waren niet groot, de buitenste doorsnede van het stempel
bedraagt ongeveer 18 mm.

Als een brievenbus
werd geleegd wer-
den de brieven tot
een bundel samen-
gebracht waarna

het stempel alleen op de onderste brief van de bundel brieven werd
geplaatst. Dus kregen niet alle brieven dit stempel en kwam het zowel
voor op lokale brieven als op brieven met een buitenlandse adressering.
Er is echter niet heel veel bekend over deze stempels, zo blijft het
onduidelijk waarom men het stempel plaatste. Het verklaart wel waarom
dit stempel maar op enkele brieven voorkomt.
In de Chileense filatelistische literatuur wordt van elk van de 32 stempels
bijgehouden wat de vroegste en wat de laatste datum is waarop dit
stempel is gezien op brief aan de hand van de datumstempels die op de
brief zijn geplaatst. Daaruit blijkt dat de vroegste stempel gevonden is in
1905 (‘buzonero 8’), dat verreweg de meeste stempels op brieven uit de
periode 1914, 1915 en 1916 komen en dat de laatste buzonero stempel
is gezien op een brief van 1918 (‘buzonero 7’). Maar er zijn ook
buzonero stempels die in het geheel nog niet gevonden zijn, zoals de
nummers 2, 5, 13, 16, 18, 26 en 29. Daaruit blijkt dus meteen dat deze
stempels moeilijk te vinden en dus schaars zijn. Hierna ziet u enkele
voorbeelden van brieven met dit stempel.



21

   

buzonero 4: brief van Santiago naar La Calera van 6 januari 1916 met op de achter-
zijde het aankomststempel van 7 januari 1916 en het buzonero 4 stempel uit
Santiago.

buzonero 8: portobrief van Santiago naar Duitsland van 24 november 1914 met op de
achterzijde het stempel buzonero 8 van Santiago.
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buzonero 10: brief binnen Santiago met onleesbare stempel en op de achterzijde het
stempel buzonero 10 van Santiago.

buzonero 14: de achterzijde van een
ansichtkaart van Santiago naar Ar-
gentinie van 26 november 1915 met
een heel helder stempel buzonero 14
van Santiago.

buzonero 31: Hieronder ziet u een
rouwbrief van Santiago naar Luxem-
burg en doorgezonden naar Duits-
land van 13 juni 1914 met op de
achterzijde het stempel buzonero 31
van Santiago.



23

De Correo Urbano “U” stempel van Valparaiso
Ook in de havenstad Valparaiso werden stempels gezet op sommige van
de achterzijden van brieven. Er zijn hierover twee totaal verschillende
theorieën die we hierna zullen noemen. 
Van deze stempel is in de literatuur heel weinig bekend; hieronder laten
we u enkele afbeeldingen zien die komen uit het boek ‘The Postmarks of
Valparaiso’ van de publicisten Rego en West. Zij tonen de “U” stempels
genummerd 2 t/m 12 in hun boek en van elk nummer meerdere
verschillende typen “U’s”. Nummer 1 komt dus niet voor. De buitenste
doorsnede van de “U” is horizontaal ca. 14 mm en vertikaal ca. 15 mm.
Zo zien ze er uit:

De 2 verschillende theorieën zijn alsvolgt:
• Hugo Brinkgreve veronderstelt dat deze “U” stempel op dezelfde wijze

gebruikt werd als de ‘Buzonero’-stempel van Santiago. Dus afge-
stempeld op de onderzijde van 1 brief uit een bundel bij de lichting
van de brievenbus om aan te geven waar de bundel brieven door de
afzenders gepost zijn.

• Rego en West veronderstellen echter dat al deze stempels 2 t/m 12
werden geplaatst op de achterzijde van de bovenste brief uit een
bundel die op het hoofdkantoor (district 1) werd gemaakt bij de
sortering, om aan te geven voor welk van de 11 andere districten
binnen Valparaiso deze brieven bestemd waren. 

In het voordeel van de theorie van Rego en West kan worden opgemerkt
dat er inderdaad geen “U1” stempel bestaat. En het verklaart ook
waarom dit “U” stempel soms te zien is op brieven die van ver, zelfs uit
het buitenland, afkomstig zijn. De stempels zijn te vinden op brieven
tussen 1895 en 1907, maar deze informatie is gebaseerd op data van
door hen gevonden brieven. De oudst gevonden stempel is de “U3” uit
juli 1895 en de laatst bekende is een “U8” uit november 1907. 
Maar toch lijkt de theorie van Hugo Brinkgreve ook zeer aannemelijk,
want zoals u bij onderstaande afbeeldingen zult zien gaat het niet alleen
om brieven die binnen het district Valparaiso moeten worden bezorgd.
Want twee van de getoonde drie brieven gaan van Valparaiso naar
elders in Chili en hebben toch het “U”-stempel. 
Misschien is het wel zo dat beide theorieen correct zijn en dat men deze
stempels zowel voor uitgaande als inkomende post gebruikte. De
toekomst zal het ons misschien leren !
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urbano 8 (?): brief van Valparaiso naar Lago Frutillar via Puerto Montt gedateerd 15 februari
1901 met op de achterzijde het slecht leesbare stempel urbano 8 (?) van Valparaiso.

urbano 9: brief van Valparaiso naar San Felipe gedateerd 20 mei 1908 met
aankomststempel San Felipe en het stempel urbano 9 van Valparaiso.
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urbano 11: briefkaart van La Calera (Santiago) naar Valparaiso met een fraai ambulancia
stempel van de trein Santiago-Valparaiso gedateerd 8 april 1898, aangekomen 9 april 1898
met op de achterzijde het stempel urbano 11 van Valparaiso.

Bronvermelding:
• afbeeldingen van brieven uit de verzameling van Hugo Brinkgreve;
• afbeeldingen en mening uit ‘The Postmarks of Valparaiso’ door C.

West en M. Rego, Peterborough, 1994.

CONTRIBUTIE BETALING 2016 !!

Wilt u s.v.p. voor het einde van dit jaar ZELF uw contributie overmaken
naar LACA. In de voorflap vindt u de bankgegevens. 

Mogen wij s.v.p. op uw medewerking rekenen ? Alvast bedankt !
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Overzicht van beurzen en bijeenkomsten
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en internationale
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 2016:

De data van de LACA bijeenkomsten in 2016 zijn: 5 maart, 7 mei, 1
oktober (samen met KSP) en 10 december 2016. 

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN 2015/2016:

Diverse data 2015:
Door WB Evenementen worden in 2015 nog devolgende najaarsbeurzen
georganiseerd: 22 november Eindhoven/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. 

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.   

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.filafair.nl/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
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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.

25 t/m 27 augustus 2017:
Op deze data wordt in Den Bosch in de
Maaspoort de MULTILATERALE HERTOG-
POST 2017 gehouden. Dit wordt georgani-
seerd door de KNBF en Stichting Hertogpost.
Er is een tentoonstelling met ca 900 kaders in de categorie 1 en
internationale deelname. Nadere info volgt tzt. Zie tevens de site
www.multilaterale2017.nl.

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:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
http://www.ny2016.com/
http://www.multilaterale2017.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 !!

Helaas ontvingen wij geen reactie op de Braziliaanse zegel die wij in de
vorige uitgave lieten zien. Blijkbaar hebben wij geen doorgewinterde
Brazilië verzamelaars in ons ledenbestand. Op de 2e zegel met de T
ontvingen wij diverse reacties. Dit is een particuliere lokale portzegel uit
Mexico die werd gebruikt in Mexico DF, Celaya, Irapuato, Monterey en
Veracruz. In Yvert heeft deze zegel nr 5 in een serie van 8 (of 11).    

Deze keer een vraag over een zegel/
zegels van Brazilië die wel gewoon in
de catalogus is terug te vinden. Zoals
op de zegel te lezen valt gaat om zegels
in verband met de Braziliaanse expe-
ditie tegen Paraguay. Hierbij zijn een
aantal postzegels uitgegeven waarvan
er meer vals dan echt zijn. Wie van
onze leden kan over dit onderwerp en deze zegels een artikel schrijven
voor ons blad ? Bij voorbaat onze dank !

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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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 of Hans Vinkenborg



De Chileense havenstad Valparaiso in de vroege jaren 1900.

In deze Corre(i)o vindt u een artikel over de Chileense
Correo Urbano in Santiago en Valparaiso van Hans

Vinkenborg en Hugo Brinkgreve. 

Verder vindt u deel 2 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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