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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: IBAN: NL07.ABNA.0602.8505.84       BIC: ABNANL2A
t.n.v. Postzegelkring Latijns Amerika te Abcoude
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:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:rc.tilman@xs4all.nl
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Inleiding door de Voorzitter
Ook in het nieuwe jaar wordt er weer volop gepostzegeld. We hebben
als we dit schrijven net de Filateliebeurs achter de rug waar een aantal
veelbelovende contacten zijn gelegd. Hopelijk zullen deze leiden tot
nieuwe lidmaatschappen, een aantal mensen is uitgenodigd om op de
volgende bijeenkomst eens te komen kijken.

Op 5 maart aanstaande komen wij weer bijeen en dan is er de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering 2016. Richard Tilman heeft de jaarstukken
2015 weer opgemaakt en deze ontvangt u separaat bij deze Corre(i)o nr.
42. Wij hopen u weer te kunnen begroeten op deze bijeenkomst. Lees
de stukken s.v.p. vantevoren even door, dan kunnen we er snel
doorheen tijdens de bijeenkomst. 
Omdat we helaas een adverteerder hebben verloren dit jaar zal het
waarschijnlijk onontkoombaar zijn om de contributie voor 2017 te
verhogen als we tenminste de begroting sluitend willen houden. Een
voorstel hiertoe treft u aan in de bijlage en dit zal uitgebreid worden
besproken op de bijeenkomst. Dit is nooit een ‘leuk’ onderwerp, maar wij
vrezen dat er geen alternatief is. Mocht u nog een nieuwe adverteerder
weten dan horen wij dit graag van u.

Vergeet niet om aandacht te schenken aan de veilingen van onze
adverteerders, zij zorgen ervoor dat de exploitatie bijna 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. Allereerst is er een heel interessant artikel over een
eeuwenlang grensgeschil tussen Venezuela en Engeland/Guyana rond
de rivier de Essequibo. Anton Luijendijk schreef dit artikel met zeer veel
verstand van zaken en veel weetjes die je eigenlijk alleen kent als je
vaak in dit gebied geweest bent. Een bijzonder compliment waard. En
verder vindt u nog een artikel van mijn hand over de aangetekende
poststempels van Puerto Rico in de periode dat het een kolonie was van
Spanje (tot 1898). Ik hoop dat ook dit vrij gespecialiseerde artikel bij u in
goede aarde valt.   

Ik reken erop dat u deze Corre(i)o weer met veel plezier zult lezen en dat
ik u kan begroeten op onze bijeenkomst op 5 maart aanstaande. Graag
weer tot dan ! 

Hans Vinkenborg.
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Agenda voor de komende bijeenkomst
Op zaterdag 5 maart 2016 houdt LACA weer een
Algemene Ledenvergadering in het Cultureel & Ver-
gadercentrum 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.

13.15 uur Behandeling van de stukken van de Algemene Leden-
vergadering (ALV) 2016 die u als bijlage bij dit blad heeft
ontvangen, w.o. de jaarrekening 2015 en de begroting 2016.
Verder zal er een bestuursvoorstel worden behandeld m.b.t.
een contributieverhoging voor 2017.

13.45 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 5 maart ! 

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.

Bijdrage voor de veilingen
Heeft u nog kavels voor de veiling van LACA ? Wij
ontvangen graag uw kavels, vooral als het grotere of
meer waardevolle kavels zijn zodat onze veilinglijst
niet te lang wordt. Zowel landenverzamelingen van
goede kwaliteit als losse stukken zijn welkom, vooral
duurdere kavels. 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. 

Contributiebetaling 2016
Controleer s.v.p. of u de contributie 2016 al
heeft betaald. Zo niet dan ontvangen wij graag
nu uw betaling. U dient dit zelf over te boeken
(want u krijgt geen acceptgirokaart meer van
LACA) naar onze bankrekening  die vermeld
staat op de binnenflap voorin deze Corre(i)o. Bij
voorbaat dank voor uw vlotte medewerking.



Postzegelvei
Westewagen
3011 AT Rot
telefoon nr: 0
www.rynmon
e.mail: rynm
4

Postzegelveiling RIJNMOND:

• inzendingen altijd welkom

• 2 interessante veilingen per jaar

• gratis catalogus op aanvraag

• gratis taxaties

ling Rijnmond
straat 60
terdam
10 – 213 09 86
d.com

ond@xs4all.nl

http://www.rynmond.com/
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BRIEVEN en POSTWAARDESTUKKEN LATIJNS AMERIKA

www.bbfila.com
Ook voor Nederland en voormalige koloniën.

Of bezoek mijn stand op één van de volgende beurzen:
30 - 31 januari 2016 Filateliebeurs – Hilversum – NL

25 – 26 maart 2016 Brievenbeurs – Gouda – NL
3 – 4 juni 2016 Hollandfila – Barneveld – NL

Bert Brinkman  - Gouda
e-mail bbfilatelie@planet.nl

Online brieven op: www.bbfila.com

http://www.bbfila.com/
mailto:bbfilatelie@planet.nl
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DE GRENS TUSSEN GUYANA EN VENEZUELA
(bij de Essequibo over de schreef !)
door: Anton Luyendijk

Het landschap in Guyana moet toch wel wat van het Zeeuwse landschap
gehad hebben, want de meeste Nederlan-

ders die zich daar hebben
gevestigd waren Zeeuwen.
Het nogal vlakke land werd
tot ver bezuiden de Orinoco
doorsneden door vele rivie-
ren en de grondsoort was
meestal klei en leemachtig.
Verder was het dicht
begroeid en je had er een kapmes bij nodig om er door
te komen.

Het  verdag van Tordesillas.
Arawak-indianen woonden er toen Columbus de nieuwe wereld
ontdekte. Enkele jaren later kwam Portugal op voor haar bezittingen

aldaar; hoogste tijd om te gaan verdelen.
En die verdeling vond plaats tussen Spanje
en Portugal op 7 juni 1494 te Tordesillas,
waarbij het ging om het nieuw ontdekte
land. Alles binnen een straal van 370
leages (= 2193 km of 1154 nautische
mijlen) gerekend vanaf de Kaap Verdische
eilanden naar het nieuwe land zou Portu-

gees zijn en alles daarachter Spaans (de meridianen waren in die tijd
nog niet genummerd en het was pas 1912 dat de meridiaan over
Greenwich de “nulmeridiaan” werd genoemd, vanwaar de nummering
180° West of Oost telde). Portugal kwam er dus zeer bekaaid af met dat
stukje Brazilië. 

Het is op dit verdrag dat Venezuela zich beroept want het nieuw
ontdekte land was immers toebedeeld aan Portugezen en Spanjaarden.
In 1580 hadden er zich echter al Zeeuwen gevestigd en toen in het begin
van de 17de eeuw zich enkele Engelsen in Suriname vestigden en
Nederlanders in het huidige Guyana was dit eigenlijk al een flagrante
schending van het verdrag. Maar bij de Vrede van Munster in 1648 ging
Spanje akkoord met deze situatie, waarbij de grens tussen Venezuela en
de Hollandse kolonie werd gevormd door de rivier Essequibo. 
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In 1667 verdreef Nederland, dat toen in
oorlog was met Groot Brittannië de Engel-
sen uit Suriname en ook daar vestigden
zich Zeeuwse boeren die wel raad wisten
met de aanleg van bouwland en het beheer
van rivieren. De Vrede van Breda, die de
2de Engelse oorlog afsloot, bevestigde nog
eens dat dit gebied waarbij ook een deel
van het huidige Guyana behoorde onder
Nederlands bestuur kon blijven en zo is het gebleven tot in 1803
Napoleon zich met politiek ging bemoeien.

Intussen had de kolonie
zich enorm uitgebreid;
zo waren er in Guyana
de Kolonie Berbice met
Nieuw Amsterdam, De-
merara met Stabroek,
Essequebo met Fort
Kijk Overal, later Fort
Zeelandia en wat Noor-
delijker nog Poome-
roon, alle  welvarende
kolonies waar vooral
rietsuiker werd ver-
bouwd.

Varend de Demerara-
rivier op om in Mac-
Kenzie het schip vol te
laten storten met bau-
xiet kom je langs
landgoederen met nog
steeds prachtige Hol-
landse namen als:
Vreed-en-Hoop, Ruim-
zigt, Den Amstel,
Uitvlugt, Zeeburg, De
Willem, Met-en-Meer-
Zorg, De Kinderen,
Zeelugt, Tuschen de
Vrienden, Vergenoe-
gen, Klien Pouderoyen,



8

Goed Fortuin, Schoonord, Meer Zorgen, Goedverwagting, Vreed en
Stein, Lust en Rust, Recht door Zee, Vrede en Vriendschap,
Noitgadacht, Tyd en Vlyt, enz. Vermoedelijk zijn die Zeeuwse boeren er
gebleven ondanks de plotselinge Engelse overheersing, anders waren
die namen wel gewijzigd en ze hadden per slot van rekening deze
noeste werkers ook hard nodig!

Maar de grens die de Essequebo vormde en die werd geaccepteerd was
toen al ruim overschreden ! Bij de Vrede van 1814 (the Convention of
London) verloren wij de kolonies Berbice, Demerara, Pomeroon en
Essequebo aan Engeland.

Er zijn boeren geweest die verder trokken
en daar een plantage begonnen; in Vene-
zolaanse journalen wordt vermeld dat er
regelmatig Nederlandse boeren zijn gevan-
gen genomen en hun have vernietigd. Later
zijn ook de Engelsen verder getrokken en zo
stonden zij aan de monding van de Orinoco
en diep in het geclaimde gebied (“zona en
reclamación”).
Toen alle Neder-
landse bezit-
tingen in de
Guyanas door
Engeland waren

geconfisqueerd, kreeg Venezuela te maken
met een Engelse bezetter in plaats van een

Nederlandse
en dat bleef
ook nog zo
toen Neder-
land het
verloren ge-
bied behalve
Suriname
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niet meer terugkreeg na de val van Napoleon, want de grenzen van die
kolonie waren legitiem.

In 1819 verklaarde Simon
Bolívar Gran Colombia
(o.a. Venezuela) onafhan-
kelijk. Het grondgebied van
de nieuwe republiek be-
stond uit wat tegenwoordig
gevormd wordt door  Co-
lombia, Ecuador en Vene-
zuela. En toen begonnen
de problemen.

Op een Brits kaartje is het
oorspronkelijke gebied van
de Britse kolonie tot aan de
Essequibo horizontaal ge-
arceerd. In 1835 had Enge-
land de Duitse geograaf
Robert Schomburgk het
bos ingestuurd om de gren-
zen van de kolonie vast te
leggen en hij had een
grens aangegeven dieper
Venezuela in, een lijn die
bekend staat als de
Schomburgk-lijn. 

Venezuela verloor in één klap 140.000 km² aan Brits
Guyana. Er vindt heel wat diplomatie plaats en er komt
zelfs een akkoord in 1850, waarbij beide landen
beloven elkaars gebied niet meer te zullen bezetten.
Maar dan komt de “Gold rush” op gang, waarbij de
grens ontelbare keren
wordt overgestoken
door lieden op zoek
naar diamanten en

goud.
Engeland claimt opnieuw nu een nog
groter gebied en daarop besluit Vene-
zuela hier orde op zaken te gaan
stellen; zij verbreekt de betrekkingen
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met Engeland op 21 februari 1887 en
stuurt er een leger op af. Vervolgens
krijgt Venezuela in 1895 hulp van de
VS. De VS verbieden elke inmenging
van welk Europees land ook op het
Westelijk halfrond. Er wordt een
commissie in het leven geroepen
onder leiding van de VS met Engeland
erbij, maar - heel opmerkelijk - zonder
Venezuela, een commissie die het
conflict “oplost”. Venezuela krijgt
echter maar een klein deel van het geclaimde gebied ! Alle aanwezige
partijen aanvaarden de uitspraak van de commissie.

Is het conflict nu opgelost? Ja, maar tot
1962. Dan laat Venezuela het akkoord
van 1895 in de VN ongeldig verklaren
en dat wordt aanvaard in het Akkoord
van Genève van 1966. Dit akkoord
verplicht beide partijen (Venezuela en
Engeland) om een speciale commissie

te vormen met vertegen-
woordigers van beide partijen
om binnen 4 jaar tot een
oplossing te komen.
Inmiddels is Brits Guyana
onafhankelijk geworden en
het betwiste gebied beslaat
60% van haar grondgebied !
Het eerste resultaat van
onderhandelingen met de
regering van Georgetown
was het “Protocol Puerta
España” (Trinidad – 1970):
de betrokken landen kregen
opdracht om het conflict
binnen 12 jaar te beëindigen.
Maar in 1982 is er nog geen
zicht op enig resultaat en
weer werd het conflict aan de
VN voorgelegd.
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Sindsdien worden de nationale gevoelens van de Venezolanen ten
aanzien van de claims aangewakkerd. Hugo Chávez ontzegde Britse en
Canadese Oliemaatschappijen de toegang tot de Venezolaanse olie-
gebieden; ook investeerders kregen geen toegang tot de z.g.  “zona en
reclamación”. Inmiddels is het conflict weer in een sluimertoestand ge-
raakt; men verwacht geen militaire interventie in het Guyanees gebied.
De ambassadeur van Guyana in Caracas stelde desgevraagd: “Wij
moeten met elkaar leven”. Maar of hij het daarmee redt ?

Nog onlangs in 2011
breidde Venezuela
haar zeegrenzen met
150 nautische mijlen
uit. En daarmee
breidt het probleem
zich ook verder uit,
want moet dan een
deel van de Atlan-
tische Oceaan voor
de kust van Esse-
quibo bij het territo-
rium van Guyana ge-
rekend worden? 

Venezuela vindt van
wel en heeft al een
onderzoek laten ver-
richten naar de aan-

wezigheid van olie daar en hiertegen heeft Guyana een krachtig protest
laten horen.  Nee, de problemen zijn hier de wereld nog niet uit.

Het blokje van 4 postzegels hiernaast
toont zegels van British Guiana van 1
cent uit 1882. Alle zegels zijn
afgestempeld in de plaats ‘Vreed-en-
Hoop’ wat nog verwijst naar de
Nederlandse naamgevingen die eerder
in dat gebied plaatsvonden toen de
Nederlanders daar nog de macht
hadden.
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Het betwiste/geclaimde grensgebied wordt door Venezuela veelvuldig op
postzegels getoond, zoals ook uit deze zegels blijkt. De 1e zes zegels
hebben o.a. de tekst: “Reclamacion de su Guayana” ofwel “claim uw
Guyana terug”.

 
En op de zegel hieronder (die is afgestempeld in 1974) staat te lezen dat
de ontwikkeling van de regios binnen Venezuela, inclusief de ‘zona en
reclamación’ nog gaande is (‘en marcha’).

Het geclaimde gebied is gearceerd weergegeven op deze zegel ter gele-
genheid van 100 jaar UPU. En op de laatste zegel met een afbeelding
van de regio met de Amacuro-delta van de Orinoco rivier staat ook
rechtsonder nog de tekst 'zona en reclamación’. Dit geschil lijkt
vooralsnog niet beslecht !



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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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. (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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AANGETEKENDE POST STEMPELS VAN
PUERTO RICO.
door: Hans Vinkenborg

Bij de kolonien Cuba en Puerto Rico hebben destijds in de Spaanse
periode zegels bestaan voor gewone frankering van post, voor drukwerk
(impresos) en voor telegraafgebruik (telégrafos). Voor aangetekende
post hebben nooit aparte postzegels gecirculeerd, dit werd op de brief
geschreven of gestempeld (‘correo certificado’) of zichtbaar gemaakt op
een andere wijze. Aparte plakstrookjes en b.v. zegels voor ‘correo
urgente’ bestonden toen nog niet, deze zijn na de koloniale periode wel
in Spanje in gebruik gekomen.
Op een eiland als Puerto Rico waren in de periode 1855-1898 ongeveer
105 dorpen en steden met een eigen postkantoor die de post voorzagen
van hun plaatsnaamstempel. De oppervlakte van Puerto Rico is ca. 80%
van de oppervlakte van Nederland, dus dat waren naar verhouding niet
zo veel postkantoren en dat is grotendeels verklaarbaar door de ontoe-
gankelijkheid van grote delen van het eiland vanwege de hoge en steile
bergen (tot 2,5 km hoog). Spoorlijnen bestonden niet, behalve korte
stukjes op vlakke gebieden. Per muilezel kon je nog wel een eind komen
maar niet overal en veel van de post ging dus ook ‘buitenom’ per boot
naar de andere kant van het eiland of de volgende havenplaats. De
postroutes liepen dus ook meestal haaks op de kustlijn. Op die 105
postkantoren werden vanzelfsprekend af en toe ook wel poststukken
bezorgd die aangetekend moesten worden verzonden en die brieven
werden door de afzender meestal voorzien van het opschrift ‘Certificado’
in de linkerbovenhoek van de briefomslag. Ook in de prefilatelistische
periode (voor 1855) was dit het geval. Van dat opschrift op de briefom-
slag weten wij dat er een aparte behandeling gegeven werd aan aange-
tekende post, maar in de literatuur zijn geen Koninklijke Besluiten gevon-
den voor die voorperiode waaruit duidelijk wordt hoe deze poststroom
moest worden behandeld. Ook de afwijkende frankeertarieven die voor
deze post moest worden berekend is grotendeels onbekend omdat de
relevante besluiten niet allemaal bewaard zijn gebleven. 

Vanaf 1855, het moment van de introductie van de eerste postzegels in
de kolonien werd in Puerto Rico de post voorzien van een stempel
waarmee werd aangegeven dat het om aangetekende post ging. Er
waren in de beginjaren een aantal typen stempels in gebruik die ik hierna
zal tonen, ook op zegel. Al deze stempels hebben gemeen dat er geen
plaatsnaam vermeld werd, dit kwam pas later. De volgende typen
kwamen voor:
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CERTIF

Deze zwarte Certif stempel komt voor op de eerste emissies van Puerto
Rico tot en met het tijdperk van Alfonso XII (periode 1855-1884). Later
gebruik is zeldzaam en waarschijnlijk een vergissing. Deze stempel komt
het meest voor van alle aangetekende stempels zonder plaatsnaam en
hij werd ook gebruikt in Spanje zelf en in Cuba. Ik heb deze stempel ook
op brief dus daarvan toon ik u ook graag een afbeelding.

CERTIFICADO
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Deze stempel is schaars en ik heb hem alleen gezien op zegels in de
periode 1877-1879 op de zegels van Alfonso XII. Ook deze is zwart.
Maar in de literatuur zijn afbeeldingen van dit stempel te vinden op
brieven vanaf 1865, dus hij was al eerder in gebruik.

CERTIFICADO in een box

Ik neem deze stempel op omdat hij,
zoals uit de afbeelding blijkt, voorkomt
op enkele postzegels van Puerto Rico.
Maar in de literatuur wordt dit stempel
niet genoemd en is hij onbekend. Ik
heb ook maar 2 zegels met dit stempel
dat voorkwam in de periode 1895-

1898. Mijn vermoeden is dat deze afstempeling is geplaatst toen de brief
in transit was en dat het dus toeval is dat dit stempel te vinden is op
postzegels van Puerto Rico. Het stempel op de linkerzegel is blauw, op
de rechterzegel zwart. Overigens bestaat dit stempel in meerdere landen
maar ook in de kolonien Cuba en de Filipijnen dus het is zeer wel
mogelijk dat de stempel in een andere Spaanse kolonie is geplaatst toen
de brief daar voorbijkwam. Maar de stempel op de postzegels is niet
geheel identiek aan deze stempels in Cuba en Filipijnen, die ik hier voor
de volledigheid wel even toon. De linker stempel is van de Filipijnen en
de rechter van Cuba.

RECOMMANDÉE

Het curieuze van deze stempel is dat hij violetpaars is. Alhoewel de lite-
ratuur deze stempel vermeld als een stempel die in Puerto Rico in ge-
bruik was en alhoewel ik daarvan twee voorbeelden kan tonen uit mijn
verzameling, vermoed ik dat ook dit stempel geen stempel van Puerto
Rico is maar een stempel dat op de Franse paqueboten gebruikt werd en
dus eigenlijk bij de Franse stempels moet worden ondergebracht. Veel
post uit het Caribisch gebied werd immers met Franse of Engelse sche
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pen naar Europa vervoerd. De reden waarom ik afwijk van de algemene
opvatting in de literatuur is alsvolgt: op beide zegels ziet u ook een deel
van een zwart rechthoekig stempel dat ik hierna zal beschrijven (het
octogonale stempel) en dat in Puerto Rico is geplaatst om aan te geven
dat het aangetekende post betreft. Waarom zou een postbeambte nadat
hij de zegel al heeft gestempeld een tweede paarse stempel eroverheen
plaatsen, dat is niet logisch. Het is wel goed denkbaar dat de Franse
postbeambte op de paquebot deze Franse stempel later erbij plaatste
om in zijn eigen taal en voor de verdere postbezorging in Europa aan te
geven dat het aangetekende post betreft. 

R-STEMPEL IN EEN BOX
Ook over deze vaker voorkomende stempel bestaat enige controverse.
Ik heb in de literatuur niet kunnen vinden wanneer deze ‘R-stempel in
een box’ gebruikt moest worden. Ik heb 6 zegels in mijn verzameling met
deze stempel en die zijn allemaal gezet op zegels van Alfonso XIII uit de
periode 1896-1898, met of zonder Habilitado opdruk. Maar deze stempel
is ook bekend op aangetekende brieven uit de eerdere perioden na ca.
1880. In de meeste gevallen werd deze stempel op de briefomslag ge-
plaatst en niet op de zegel, want daar zijn veel voorbeelden van.

Deze laatste stempel moet overigens niet verward worden met de R op-
druk zonder omlijning; als u die opdruk aantreft op een zegel van Alfonso
XII, dan betreft het een toegestaan fiscaalgebruik van die zegel; hierover
heb ik u voorheen al eens geïnformeerd (de R staat dan voor Recibo).

HET OCTOGONALE STEMPEL
Naast de hierboven getoonde plaatsnaamloze stempels waren er echter
ook speciale achtkantige stempels in gebruik voor aangetekende post op
een 8-tal grotere postkantoren op het eiland.
Dit speciale stempel kom je vrij regelmatig
tegen als je aandacht aan stempels op zegels
van Puerto Rico besteed en in alle gevallen
betreft het een stempel geplaatst op zegels
van de laatste emissie van Alfonso XII (1882)
en (vooral) alle emissies van Alfonso XIII 
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(dus de periode van 1890-1898). Het was dus zo dat als aangetekende
post werd afgeleverd bij een van die 105 postkantoren dit eerst naar een
van de 8 hoofdpostkantoren ging waar aangetekende post kon worden
verwerkt. En daar werd het poststuk voorzien van het zwarte of blauwe
octogonale certificado stempel dat aan de buitenzijde een afmeting heeft
van 31 x 22 mm. U ziet hierbij een afbeelding van de stempel van San
Juan. Die 8 plaatsen waar deze speciale certificado stempels gebruikt
werden zijn: San Juan, Aguadilla, Arecibo, Caguas, Guayama,
Humacao, Mayagüez en Ponce. De meeste van deze plaatsen liggen
direct aan de kust. Het is overigens bekend dat dit stempel ook wel als
aankomststempel gebruikt werd bij ontvangst van aangetekende post uit
vooral het buitenland. De stempel is veel groter dan 1 postzegel, dus op
een zegel vind je altijd maar een fragment van het stempel. Maar als je
weet waar je naar moet kijken en als je weet dat er maar 8 verschillende
zijn dan kun je die 8 stempels vrij snel identificeren want meestal is wel
één of meer letters van de plaatsnaam zichtbaar. Hieronder ziet u van
elke genoemde plaats een paar voorbeelden.

San Juan: 

Aguadilla: Arecibo:

Caguas:
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Guayama: Humacao:

Mayaguez:

Ponce:

De meestvoorkomende identificeerbare plaatsnamen op deze stempels
zijn van San Juan, de hoofdstad. Maar daarna komen ook Caguas en
Mayagüez, Guayama en Ponce redelijk vaak voor. Veel schaarser zijn
deze stempels van Aguadilla, Arecibo en Humacao. 

Verder is er nog een nooit opgeloste filatelistische discussie over een
andere wijze waarop post werd voorzien van een teken waaruit zou
blijken dat het aangetekende post betreft: op de brief werd dan op de
voorzijde in iedere hoek een ‘O’ geschreven of gestempeld.
De discussie is overigens over het feit dat niet voor honderd
procent vaststaat dat deze ‘O’ inderdaad aangeeft dat het
aangetekende post betreft, de andere uitleg is dat deze ‘O’
aangeeft dat het ‘correo de cabotaje’ betreft, post die per kustschip werd
vervoerd van a naar b. Maar niet iedereen deelt die mening omdat de
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post die per cabotaje werd vervoerd meestal werd voorzien van andere
opschriften of de naam van de boot en in Cuba zelfs van aparte cabotaje

stempels. Ik heb overigens ook een
postzegel die op soortgeljke wijze in
iedere hoek van een gestempelde ‘O’ is
voorzien, zoals u hiernaast ziet en één
met een handgeschreven ‘O’. Maar dat
is blijkbaar uitzonderlijk want meer heb
ik er nooit gezien. Of deze ‘O’ stempel
dus wel of niet te maken heeft met

aangetekende post blijft voorlopig nog onduidelijk.

In veilingcatalogi kun je verder soms brie-
ven tegenkomen waarop een stempel is ge-
plaatst dat er zo uitziet als op deze afbeel-
ding. Er zijn afbeeldingen bekend met de
plaatsnaam San Juan en Arecibo die van
elkaar verschillen; een andere heb ik nooit
gezien. Deze stempels zijn heel schaars en een brief met zo’n stempel
kost al snel enkele duizenden euros. Een fragment van dit stempel op
een postzegel heb ik nooit gezien. Hieronder toon ik u een brief waarop
dit stempel voorkomt van San Juan in blauw. Het is m.i. een administra-
tief stempel en geen stempel met de bedoeling om postzegels af te
stempelen.
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Tenslotte is er nog een brief bekend met een rood R stempel van San
Juan van een ander type dan die welke hierboven werd getoond. Deze
brief ging van San Juan naar Barcelona en is afgestempeld in 1896.
Volgens opschrift is deze met een Franse paquebot vervoerd, maar
stempels daarvan ontbreken. 

In dit artikel heb ik alleen geprobeerd visueel duidelijk te maken welke
vormen van stempels etc bestaan op zegels en brieven van Puerto Rico.
In de toekomst zal ik nader ingaan op tarieven (voorzover daarvan meer
bekend is), postroutes en andere wetenswaardigheden met betrekking
tot correo certificado.

Gebruikte literatuur en bronnen:
• filatelistisch materiaal uit de verzameling van de auteur.
• diverse veilingcatalogi van o.a. Spinks, Harmer, Nutmeg, Soler y

Llach, Subastas de Madrid, Torres, Köhler en anderen.
• standaardliteratuur over de filatelie van Puerto Rico van Pedro

Monge, Preston, Sanburn, Garcia-Lomas en Storer.

Heeft u onze website recent nog bezocht ?
Op de website www.laca.nl vindt u een schat aan informatie over de

filatelie van ons verzamelgebied Midden- en Zuid Amerika. U vindt daar
b.v. alle voorgaande nummers van onze Corre(i)o, veel links naar

interessante websites en informatie over boeken en catalogi van ons
verzamelgebied. Dat wilt u toch niet missen ?

http://www.laca.nl/
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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 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 2016/2017:

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
aan de 500ste sterfdag van Jheronimus Bosch.
LACA zal niet aanwezig zijn met een stand. Er is
een tentoonstelling en er zijn handelaren aan-
wezig. Meer info: www.filafair.nl. 

25 en 26 maart 2016:
Jaarlijks wordt vóór de paasdagen in Sportcentrum ‘De Mammoet’ in
Gouda (Calslaan 101) de BRIEVENBEURS gehouden waar een groot

aantal handelaren vertegenwoordigd zijn die
brieven, post(waarde-) stukken en prent-

briefkaarten verkopen. Hier kun je soms leuke dingen tegenkomen !
Nadere info staat op de website: www.brievenbeurs.com  

25 / 26 maart en op 30 september / 1 oktober 2016:
De gezellige beurs in Antwerpen, de ANTWERPFILA, wordt in het
voorjaar en in het najaar georganiseerd in het Bouwcentrum (Antwerp
Expo, Jan van Rijswijcklaan 191). Dit is een grote Belgische postzegel-
en muntenhandelarenbeurs waar velen iets van hun gading zullen

kunnen vinden. LACA zal niet met een stand
aanwezig zijn. Het beursgebouw is 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.filafair.nl/
http://www.brievenbeurs.com/
http://www.fnip.be/
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7 mei 2016:
In de Expo Houten wordt de jaarlijkse postzegel en
muntenbeurs FILANUMIS gehouden. Het adres is
Meidoornkade 24 te Houten en dat is bereikbaar via
afrit 29 van de A-27. Gratis parkeren, toegang 4 euro.
LACA zal misschien met een stand aanwezig zijn.
Nadere informatie kunt u vinden op de website van de
organisator www.wbevenementen.eu.  

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.

3 / 4 juni en 28 / 29 december 2016:
In Barneveld wordt in De Veluwehal (Nieuwe Markt 6) jaarlijks in de

zomer de HOLLANDFILA postzegel en muntenbeurs
gehouden en in de winter de EINDEJAARSBEURS.
Alleen op de winterbeurs zal LACA aanwezig zijn met
een stand. Toegang 3 euro. De zomerbeurs is meestal
rustig maar de winterbeurs heel druk. Op de winterbeurs
zal LACA met een promotiestand aanwezig zijn. Meer

info op de website www.eindejaarsbeurs.nl. 

10-12 juni 2016:
In juni wordt in Roeselare in België voor de 3e keer een Nationaal
Belgisch Kampioenschap voor Filatelie georganiseerd onder de naam

http://www.wbevenementen.eu/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
http://www.ny2016.com/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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WESTFILA 2016 in samenwerking met de vzw
ProPost. Dit vindt plaats in het ‘Fabriekspand’,
Veldstraat 59 te 8800 Roeselare (ten zuiden
van Gent).
Het is een heel grote tentoonstelling van 2.000
m² met promotie door vele verenigingen en het
lijkt zeker de moeite van een bezoek waard.
Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. Verdere
informatie kunt u vinden op: www.westfila2016.filacontact.be . 

14 t/m 16 oktober 2016:
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

27 t/m 29 oktober 2016:
De 34e 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.    

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.

http://www.westfila2016.filacontact.be/
http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
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 !!

Van ons lid Karlheinz Wittig ontving ik een overzicht van alle zegels
inzake de Braziliaanse expeditie in Paraguay. Welk van onze leden kan
hier een artikel over schrijven? De andere vraag over de zegel met de T
blijft onbeantwoord, we weten zelfs niet uit welk land deze zegel komt ! 

Deze keer toon ik een zegel die Herman Rakers
heeft gevonden uit de Dominicaanse Republiek.
Het betreft Mi. 271 uit 1933 van 7 centavos met
een afbeelding van president F.A. de Merino in
blauw. Die staat dus gewoon in de catalogus.
Het probleem is de opdruk in rood die luidt: 10
centavos “servicio publico”. Want deze opdruk
komt niet voor in de (Michel) catalogus. Er is
blijkbaar dus een toeslag geheven van 10
centavos met als doel om ‘het volk te dienen’.
Het is te eenvoudig om deze zegel af te doen
als een fiscaal gebruik van de zegel zonder dat
we daar documentatie over hebben. Ik heb gegoogeld maar niets
specifiek over deze opdruk gevonden. Wel is mij gebleken dat er in 1933
een wet is uitgevaardigd waarin stond dat alle ambtenaren 10% van hun
salaris moesten inleveren (!) ter financiering van het op te zetten stelsel
van rechtbanken in het land. Blijkbaar was dat er dus niet of moest het
opnieuw worden opgezet. Maar of dat iets te maken heeft met deze rode
opdruk lijkt mij eigenlijk twijfelachtig. Wie weet er meer over de postale
geschiedenis van de Dominicaanse Republiek en wie kan ons vertellen
waarom deze toeslag “Servicio Publico” geheven werd ?



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

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

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

Inhoudsopgave:        pagina:

Inleiding door de Voorzitter   Hans Vinkenborg     1
Agenda voor de komende bijeenkomst   bestuur     2
Bericht van het bestuur   bestuur     3
De grens tussen Guyana en Venezuela
(Essequibo grensrivier conflict)   Anton Luijendijk     6
Vraag en Aanbod van/voor LACA leden   redactie   14
Aangetekende Post Stempels van 
Puerto Rico   Hans Vinkenborg   17
Overzicht beurzen en bijeenkomsten   redactie   25
Een Vreemde Eend in de Bijt   Hans Vinkenborg   28

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



Afbeelding van Georgetown, hoofdstad van Brits Guiana, het vroegere Stabroek in de
Hollandse tijd, zoals dit er rond 1850 uitzag, met links de Demerara rivier incl. een stoomtrein

langs de oever. De stad was destijds vernoemd naar de opperbewindhebber van de WIC,
Nicolaes Geelvinck, de heer van Stabroek (1732-1787).

In deze Corre(i)o vindt u een interessant artikel over het
grensgeschil rond de Essequibo rivier geschreven door

Anton Luijendijk 

Verder vindt u in dit blad een artikel over de Aangetekende
Post Stempels van Puerto Rico gedurende de Spaans

koloniale tijd geschreven door Hans Vinkenborg 

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