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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/
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Inleiding door de Voorzitter 
 
Wij kijken met tevredenheid terug op de Algemene Leden Vergadering 
van LACA die in maart jl. werd gehouden. Er moesten een aantal 
moeilijke, niet populaire beslissingen worden genomen en in een 
levendige goede discussie is dit ook gelukt. Verderop in deze Corre(i)o 
vindt u een beknopt verslag van hetgeen is besproken en besloten. Door 
deze maatregelen lijkt het ons nu mogelijk om het volgende jaar zonder 
negatief resultaat af te sluiten. Maar waakzaamheid blijft geboden dus 
als u een adverteerder kunt vinden voor ons blad dan houden wij ons 
aanbevolen ! 
Een belangrijke wijziging is dat u ons blad voortaan electronisch ont-
vangt voorafgaand aan de bijeenkomst (als u uw email adres heeft 
opgegeven) en dat wij op de bijeenkomst het blad uitdelen aan de 
aanwezigen en daarna aan de ‘niet-electronische leden’ toesturen per 
post aan hen die verhinderd waren. Hiermee besparen we veel porto-
kosten. Ook de veilinglijst wordt electronisch verzonden en alleen per 
post verstuurd naar de leden waarvan wij geen email adres hebben. 
 
In de komende bijeenkomst wordt weer een (kleine) veiling gehouden 
want we kregen van u deze keer niet erg veel kavels aangeleverd. Maar 
er zitten wel weer mooie kavels tussen (o.a. postwaardestukken en 
verzamelingen) dus het loont de moeite om goed gebruik te maken van 
de kijkgelegenheid voorafgaand aan de veiling. Mogen wij u s.v.p. 
vragen om allemaal een aantal kavels aan te leveren voor de najaars-
veiling zodat we daar weer een mooie grote veiling van kunnen maken ? 
Echt doen, alvast bedankt ! 
 
Vergeet niet om aandacht te schenken aan de veilingen van onze 
adverteerders, zij zorgen voor een deel van onze inkomsten en zij ver-
dienen uw voorkeur als u iets wilt kopen.  
 
Tenslotte, in dit blad vindt u weer 3 interessante artikelen over ons 
verzamelgebied. Paul Weda neemt ons mee naar de zegels van de 
kruiser Montevideo uit 1908 uit Uruguay. Bosco van Welie vertaalde een 
mooi artikel over de Guyaquil brandcatastrofeopdrukken van 1902 op 
zegels van Ecuador en Theo van de Ven schreef een artikel over de 
Pacelli postzegels van Brazilië. Ik hoop dat deze mooie artikelen bij u 
weer in goede aarde vallen en dat u deze Corre(i)o met veel plezier zult 
lezen. Verder reken ik erop u weer te kunnen begroeten op onze 
bijeenkomst op 7 mei aanstaande. Graag tot dan !  
 
Hans Vinkenborg. 
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Agenda voor de komende bijeenkomst 
 

Op zaterdag 7 mei 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  Gelegenheid om te kijken naar de kavels van de veiling. 
14.00 uur (Kleine) veiling 
14.30 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 7 mei !  
 

 

 

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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Berichten 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 voorraadje’ 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. 
Regelmatig ontvangen wij ook het verzoek van tijdschriften/bladen of wij hen een 
artikel kunnen sturen uit ons verzamelgebied en wij voldoen daar graag aan als dit 
mogelijk is en mag van de auteur. Zo zullen wij dit jaar in diverse bladen in Neder-
land en België zijn terug te vinden en dat is gratis reclame en goed voor de leden-
werving. Ook als u in het blad van uw lokale vereniging een artikel van LACA 
geplaatst kunt krijgen dan stemmen wij daar graag mee in, dus vraag het eens na ! 
 
Aanlevering van kavels voor de veilingen 
Heeft u nog kavels voor de najaarsveiling van LACA ? Wij ontvangen graag uw 
kavels, vooral als het grotere of meer waardevolle kavels zijn. Zowel landenverza-
melingen van goede kwaliteit als losse stukken 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. 
 
Kort verslag van de Algemene Leden Vergadering 2016 
De jaarstukken 2015 werden met algemene stemmen goedgekeurd en het bestuur is 
daarmee gedechargeerd. Over de begroting 2016 en de voorstellen van het bestuur 
werd een intensieve discussie gevoerd waarna de volgende voorstellen met 
meerderheid van stemmen door de ledenvergadering werd goedgekeurd: 

 Er worden op de bijeenkomst geen gratis consumptiemuntjes meer verstrekt; 

 De voorkeur werd uitgesproken om ons blad 4x per jaar te continueren met 
artikelen; 

 Het blad wordt voortaan voorafgaand aan de bijeenkomst alleen electronisch 
toegezonden aan de leden waarvan we een email adres hebben; op de 
bijeenkomst wordt de papieren versie uitgedeeld aan de leden die aanwezig zijn 
en die hiervoor betalen. Aan de andere niet-electronische leden wordt daarna 
het blad per post toegestuurd. De veilinglijsten worden eveneens vooraf electro-
nisch toegezonden aan de leden waarvan wij een email adres hebben en per 
post aan de overige leden. 

 De contributie voor ‘gewone’ leden wordt met ingang van 1-1-2017 verhoogd 
van € 25,- naar € 30,- per lid per jaar. De contributie voor electronische leden 
blijft € 15,-. 

Met deze maatregelen zal een positieve exploitatie mogelijk moeten zijn vanaf 2017 
als er tenminste geen adverteerders afvallen. Met deze conclusie werd ook de 
begroting 2016 goedgekeurd. 
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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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URUGUAY: DE ZEGELS VAN DE KRUISER 
MONTEVIDEO UIT 1908 -  ECHT EN VALS.   
door: Paul Weda 
 
Algemeen 
Ter herdenking van de onafhankelijkheidsverklaring (“Declaracion de la 
Independencia”) van 25 augustus 1825 is in Uruguay een serie van 3 
zegels uitgegeven. De afbeelding op deze zegels is van de kruiser 
“Montevideo” met op de achtergrond de kanonneerboot “18 de Julio” die 
was overgenomen van Argentinië en gebouwd in Engeland in 1889.  
De kruiser “Montevideo” was in 1907 overgenomen van Italië en heette 
daar “Dogali” en zij bleef tot 1931 in dienst bij de marine van Uruguay. 
Dit schip was gebouwd in Groot-Brittannië in 1887 door Armstrong in 
Elswick met de volgende kenmerken: lengte = 76.2m / breedte = 11.3m / 
diepgang = 4.42m / HP = 5012 / bemanning = 250. De kruiser kreeg in 
eerste instantie na de overname de naam “24 de Agosto”  maar deze 
naam werd korte tijd later ( in 1908 ) veranderd in “Montevideo”. 
Het ontwerp van de zegels is gemaakt naar een schilderij van de 
Uruguayaanse schilder Manuel Larravide, het originele schilderij van 2,5 
bij 1,1 meter hangt in de hal van de Club Naval in Montevideo. Op de 
achterflap van deze Corre(i)o ziet u een fraaie afbeelding van dit schip/-
schilderij. 
 
De zegels 
De catalogus nummers van de zegels in de diverse catalogi zijn: 
1 – Yvert    174 - 176    
2 – Michel    171 - 173   
3 – Stanley Gibbons  279 - 281   
4 – Scott    174 - 176   
5 – Ciardi    174 - 176  
De perforatie van de zegels is gedaan met de zeer fijne roulette:13/13½ 
(lijntanding); de vervalsingen hebben echter een afwijkende perforatie. 
 
De zegels hebben de volgende kleuren (frame / middenstuk): 
1 centésimos = rood / donker grijsblauw 
2 centésimos = groen / donker grijsblauw 
5 centésimos = oranje / donker grijsblauw. 
Er zijn van het grijsblauw verschillende tinten van het middenstuk. De 
serie had een looptijd van 23 t/m 25 augustus 1908 (dat is dus slechts 
drie dagen) en was alleen bestemd voor binnenlands gebruik. 
Echt gelopen brieven zijn mede hierdoor redelijk tot zeer schaars. 
Hieronder ziet u afbeeldingen van de 3 zegels. 
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Het frame van de 1c is normaal rood maar er zijn echter twee afwijkende 
tinten n.l. rood-bruin (die dus donkerder is) en hiervan zijn er bij 
benadering ongeveer 100 bekend en oranje-
rood (helderder dan rood) waarvan er ongeveer 
25 bekend zijn (= 1 vel). Hiernaast ziet u de 
karmijnrode variant. 
De kleur van het frame van de 5 c kan variëren 
van oranje naar geel. 
 
De zegels hebben op het gehele zegelbeeld blauwgroene punten 
behalve op de smalle witte strip papier tussen de zegels en de randen. 
De serie is lokaal geproduceerd bij “Talleres Gráficos”  door A. Barreiro y 
Ramos te Montevideo in vellen van 25 stuks (5 x 5). Er bestaan 25 type’s 
op dik wit papier en de gom is dik en gelig; deze werd met de hand en 
een soort borstel  aangebracht en is dus onregelmatig.  De naam van de 
drukker staat altijd in de onderkant van de vellen op de witte velrand. 
 
Er zijn 12.000 vellen gedrukt, 4.000 vel per waarde in totaal dus 100.000 
zegels per waarde. In 1928 werden de overgebleven zegels verbrand in 
opdracht van de posterijen van Uruguay en de vernietigde aantallen zijn 
resp. als volgt: 1 c – 36.852 / 2 c – 43.637 / 5 c – 46.859 zegels; dit 
aantal gaat dus af van de 100.000 per waarde. Men houdt dus over aan 
in omloop gebrachte zegels: 1 c – 63.148 / 2 c – 56.363 / 5 c – 53.141 
zegels. 
  
Productie 
Het frame is typographed (steendruk) en het middenstuk is half-tone, 
deze zegels zijn de eerste in de wereld die deze half-tone screen 
techniek gebruikte. De productie van de zegels is waarschijnlijk als volgt 
gegaan: het middenstuk werd eerst geprint en daarna het kleuren frame 
wat soms tot gevolg had dat er een kleine verschuiving plaats vond van 
het donkere centrum van de zegel. De kleur van het frame staat dus 
altijd over het donkere centrum. 
Het middenstuk en de achtergrond is voor alle drie de waarden van 
dezelfde kleur en er hoefde dan ook maar één plaat te worden 
aangemaakt. Er zijn echter wel tint verschillen van blauw tot blauw-grijs. 
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Eerst werd het frame van de 2 centésimos aangemaakt en deze is bijna 
perfect en er zijn geen beschadigingen op het moment dat het nummer 2 
werd verwijderd voor de volgende waarde. Daarna werd de 5 centésimos 
waarde ingebracht en vervolgens werd de 5 vervangen door de 1. 
Daarbij werd echter door de  lithograaf vergeten om het woord 
centésimos aan te passen naar centésimo. 
 
Kopstaande  middenstukken hebben in Yvert, Scott en Ciardi de cat.nrs. 
174A-176A. Michel geeft geen aparte nummers maar noemt deze 
kopstaande middenstukken “van twijfelachtige echtheid”. Het zijn in feite 
dus kopstaande frames aangezien het centrum eerst werd geprint. Men 
veronderstelt dat er van iedere waarde slechts één vel van is 
geproduceerd, dus 25 zegels van iedere waarde. Deze zegels zijn zeer 
schaars en dus zeer duur. Hieronder ziet u afbeeldingen van deze 
zegels met kopstaand middenstuk. 

 
De zeer schaarse “gebruikte” exemplaren zijn echter vaak C.T.O.’s 
(cancelled to order) en deze zijn eveneens duur; tot op heden is een echt 
gebruikte zegel niet bekend op brief.  
 

 
De 3 hier afgebeelde zegels dragen het stempel 
van het ‘Agencia Maritima’ waarvan mag worden 
aangenomen dat deze op verzoek daar zijn 
afgestempeld. Hier zie je ook de gele variant van 
de 5c zegel. Op de zegel hiernaast (oranjegeel) 
staat een stempel van een bijkantoor in Monte-
video dat zeer waarschijnlijk wel echt is. 
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Bij het platen dient men er rekening mee te houden dat zegel nr. 1 zegel 
nr. 25 wordt, aangezien het geheel dus 180° gedraaid is. De ongetande 
paren zijn  ook belangrijke variëteiten van deze serie. In Scott hebben 
die de cat.nrs. 174B - 176B. Volgens experts zouden er van iedere 
waarde 3 ongetande vellen hebben bestaan; deze zijn dus ook zeer 
schaars. 
 
Vervalsingen 
Op de vervalste zegels zijn de half-tone middenstukken gefotografeerd 
van de originele zegels waardoor deze van iets mindere kwaliteit zijn en 
zij tonen een verlies aan details van de schepen, een lichtere hemel en 
minder sprankeling in het water. Ook de inkt is doffer. Vervalsingen 
hebben een roulette tanding van 7½  of  9 / 9½.  Er zijn echter 2  
vervalsingen waarvan er één twee drukken heeft. 
 
De vervalsingen zijn relatief makkelijk te herkennen aan de volgende 
kenmerken: 
vervalsing 1 : De eerste schoorsteen heeft slechts 4 ringen, het origineel 
heeft er 5. De tanding is roulette 7½ terwijl het origineel 13 is. Er zijn van 
deze vervalsing dus 2 drukken n.l.: 

 de 1e druk heeft zacht wit papier, de kleuren zijn lichter en de punten 
zijn kleiner. 

 de 2e druk heeft dikker wit papier, op de achtergrond zijn kleine 
vlekken te zien. 

De maker van deze vervalsingen is onbekend. 
vervalsing 2 :  Deze zijn gemaakt van andere platen. In het geheel is het 
wat grover dan de eerste vervalsing. De tanding is roulette 9 / 9½, het 
middenstuk is fletser (licht blauw/grijs). 
Ze zijn vermoedelijk gemaakt in Brussel in ± 1919 door Henri Coetz 
maar dit is geen vaststaand feit. De vellen bevatten 18 zegels  (3 x 6)  op 
dunner papier. De linker verticale lijn van de eerste schoorsteen raakt 
niet het dek van het schip, deze is open.  

 
Bij de 1c zegel hierboven ontbreekt de ring op de schoorsteen 
(vervalsing 1). Bij de 2c zegel en de 5c zegel loopt de vertikale linkerlijn 
van de schoorsteen niet door (vervalsing 2). 
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Bij de hiernaast afgebeelde 
5c zegel is het frame niet 
scherp; het betreft een zg. 
trildruk of dubbeldruk. De 
afbeelding is 200% vergroot 
om dit effect beter zichtbaar 
te maken.  
 
 
 
 
 
 
Enkele kenmerken van de echte zegels versus de valse zijn dus ( E / V ): 
1 - E = Roulette – 13 
     V =  Roulette – 7½ - 9/9½ 
2 - E =  Punten op het gehele zegelbeeld 
     V =  Punten zeer onregelmatig 
3 - E =  De ‘g’ in Agosto heeft een dwarsbalk die de binnenkant van 
  de kromming raakt 
     V =   De dwarsbalk raakt niet de binnenkant van de kromming 
4 - E =  De heuvel in het schild van het rechter bovenkwadrant heeft 
  een vlakke top met een losse stip er boven, dit zou een fort 
  zijn 
     V =   De heuvel heeft witte gebieden hierin en een puntige top  
 zonder stip (fort)  
5 - E =  De ‘l’ in ‘del’ heeft een scherpe punt omhoog en de ‘e’ is 
goed   gevormd 
     V =  De ‘l’ heeft geen scherpe punt omhoog en de ‘e’ is vervormd 
6 - E =  De 5 van de 5 centésimos is goed gevormd 
     V =  De 5 is misvormd 
7 - E =  Er staat een accentteken boven de ‘u’ van ‘República’ 
     V =  Er staat geen accent boven de ‘u’.  
Naast de vervalste zegels bestaan er ook diverse valse stempels 
waarvan een deel correcte datums tonen.   
 
Proeven 
Kleurproeven zijn er in diverse kleurcombinaties, echter alleen van de 2 
centésimos zegels en deze waren gemaakt in blokken van 9 ( 3 x 3 ) en 
gedrukt op iets dunner papier en ongetand. De volgende kleurcombina-
ties zijn bekend: 
 
Bruin donker - Grijs 
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Bruin donker - Scharlaken rood 
Blauw donker - Blauw 
Blauw lei - Blauw lei 
Rood - Groenig blauw 
Rood - Licht blauw 
Rood - Rood/karmijn 
Groen/licht - Bruin donker 
Groen/geel - Bruin licht 
Groen/geel - Blauw 
Lila - Grijsblauw 
Olijf - Donker rood 
Olijf - Donker blauw 
Oranje - Blauw 
 
Van de originele uitgifte kan een plaatreconstructie worden gemaakt van 
de 25 type’s per waarde in het vel. Dit is leuk om te doen en niet duur 
aangezien de echte zegels vrij goedkoop zijn. Echter van de verval-
singen is dit niet het geval. De indeling van de typen op de plaat is 
simpel als volgt: 
01 – 02 – 03 – 04 – 05  
06 – 07 – 08 – 09 – 10 
11 – 12 – 13 – 14 – 15  
16 – 17 – 18 – 19 – 20  
21 – 22 – 23 – 24 – 25  
De kenmerken van ieder type zegel voor de plaatreconstructie is bij mij 
eventueel verkrijgbaar tegen betaling van de kosten. 
 
Referenties:  
- zegels uit eigen collectie. 

- informatie uit o.a. de Ciardi catalogus, APS artikelen, het handboek 

van E.J. Lee, de catalogus van Roberto Hoffman en hierboven reeds 

genoemde 5 catalogi. 

 
 
Een foto van de 
bewuste kruiser 
‘Montevideo’. 
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BRAZILIЁ: DE PACELLI POSTZEGELS 
door: Theo van de Ven 

 

Naar aanleiding van het 

verzoek van het LACA-

bestuur om een artikel te 

schrijven over het verzamel-

gebied Brazilië heb ik onder-

staand artikel samengesteld 

over een tweetal postzegels 

die in 1934 in Brazilië zijn 

uitgegeven. 

 

Dit artikel gaat over de 

herdenkingszegels naar aan-

leiding van het bezoek van 

kardinaal Pacelli aan Brazilië 

in 1934. Van 10 mei tot 14 

mei 1934 vond in Buenos 

Aires (Argentinië) het inter-

nationale Eucharistisch Con-

gres plaats waaraan kardinaal 

Pacelli (de latere paus Pius 

XII), als vertegenwoordiger 

van de Paus, deelnam. 

In aansluiting daarop was vanaf 20 oktober 1934 een bezoek aan 

Brazilië gepland. Naar aanleiding hiervan gaf het ministerie van Buiten-

landse Zaken van Brazilië opdracht om op korte termijn 2 herdenkings-

zegels uit te geven. 

 

Casa de Moeda (de Braziliaanse drukkerij van postzegels) deelde echter 

mede dat het voor haar niet mogelijk was de postzegels vóór de 

verwachte aankomstdatum van 20 oktober 1934 te leveren. Daarom 

werd de opdracht aan de privé drukkerij Alexandre Ribeiro & Cia in Rio 

de Janeiro gegeven. Deze verplichtte zich om de postzegels binnen 11 

dagen te ontwerpen, te drukken en te leveren. En dat lukte. 
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De zegels werden uitgegeven met een waarde van 300 reis (rood) en 

700 reis (blauw), beide in velletjes van 32 stuks. De drukplaat van de 1ste 

en 2de uitgave bestond uit een samenstelling van 4 postzegels die 8 keer 

naast elkaar en onder elkaar werden geplaatst (zie hierna) waarbij de 

zegels A en B met de zegels C en D van 

de daaronder liggende rij zegels tête-

bêche paren (keerdrukken) vormden. 

Door deze manier van drukken heeft 

iedere zegel significante herkennings-

punten die het mogelijk maken om iedere 

zegel in de juiste positie op de plaat te 

plaatsen. 

 

De zegels van de 1ste en de 2de uitgifte onderscheiden zich alleen door 

kleurverschillen (zie hieronder). Een blauw zegel van 700 reis van de 1ste 

uitgifte heeft echter ook een plaatverschil met hetzelfde zegel van de 2de 

uitgifte, doordat het zegel van de 1ste uitgifte de beroemde witte driehoek 

heeft die bij de 2de uitgifte ontbreekt. Hieronder ziet u de zegels van de 

1ste en de 2de uitgiften waarbij de witte driehoek voorkomt op het 2de 

zegel van links. Bij de 2de  uitgifte is deze witte driehoek geretoucheerd 

en daarmee in meer of mindere mate onzichtbaar gemaakt.  

 

      1e uitgave  1e uitgave   2e uitgave   2e uitgave 

        300 reis    700 reis     300 reis     700 reis 

     met witte     witte driehoek 

     driehoek     geretoucheerd 
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De zegels van de 1ste en de 2de uitgifte zijn meestal slecht getand en 

roestig. Om verdere roestvorming te voorkomen is de gom bij deze 

zegels vaak verwijderd. 

 

Maar er is ook nog een 3de uitgifte. De 

zegels van de 3de uitgifte werden met een 

nieuwe plaat gedrukt. Deze bestond, in 

tegenstelling tot de 1ste en de 2de uitgifte, 

uit een samenstelling van 8 zegels die 

tweemaal naast elkaar en onder elkaar 

werden gedrukt (zie hiernaast). Ook de 

velletjes van deze 3de uitgifte bestaan dus uit 32 zegels met tête-bêche 

paren. 

Het verschil tussen de zegels 

van de 3de uitgifte ten opzichte 

van de 1ste en de 2de uitgifte is 

duidelijk waarneembaar. Bij de 

zegels van de 3de uitgifte zijn 

boven de linkerarm van het 

beeld in de wolk een paar 

boogjes toegevoegd die bij de 

eerdere uitgiften ontbreken. 

                   

Enkele cijfers. De 2 zegels van 

de 1ste uitgifte zijn uitgegeven op 

20 oktober 1934. De rode 300 

reis in een oplage van 434 

velletjes (13.888 zegels) en de 

blauwe 700 reis in een oplage 

van 136 velletjes (4.352 zegels, 

waarvan 1.088 met de witte driehoek, wat dit zegel tot een van de 

zeldzaamste en meeste gezochte postzegels van Brazilië maakt). Van 

deze 570 velletjes zijn er 10 van elk soort aan kardinaal Pacelli en zijn 

gevolg overhandigd.  

Op 25 oktober 1934 volgde de 2de uitgifte met in totaal 932 velletjes 

(29.824 zegels). De derde uitgifte kwam op 12 november 1934 met in 

totaal 14.123 velletjes (451.936 zegels). 
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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: 7 mei, 1 oktober (samen met KSP) 
en 10 december 2016.  

 
BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN 2016 / 2017: 

 
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. 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 Messe-
haus Sud, Halle 1A. Gratis entree. Er zijn 130 handelaren, postorganisaties en vele 
promotiestands aanwezig (geen tentoonstelling). De beurs is gemakkelijk bereikbaar. 
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 wereldtentoonstelling 
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 gebeurtenissen. 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 WESTFILA 2016 in 

http://www.wbevenementen.eu/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
http://www.ny2016.com/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/


16 

 

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 vereni-
gingen 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 .  
 
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.  
 
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 partijen-
handelaren. 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 donderdag 
t/m zaterdag. Er zijn ruim 160 Duitse en Internationale handelaren aanwezig alsmede 
postadministraties en promotiestands. Nadere informatie: 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 georganiseerd door de KNBF en Stichting Hertog-
post. 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.fnip.be/
http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.multilaterale2017.nl/
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BRIEVEN en POSTWAARDESTUKKEN LATIJNS AMERIKA 

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

Of bezoek mijn stand op de volgende beurs: 

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 "GUAYAQUIL BRANDCATASTROFE-

OPDRUKKEN" VAN 1902 

door: Bosco van Welie 
 
In juni 1899 gaf de regering van Ecuador een nieuwe serie postzegels uit 
met de afbeelding van "beroemde personen". In werkelijkheid zijn het 
voorvechters van de Ecuadoriaanse onafhankelijkheid en leidende 
personen uit de liberale partij. Zij hadden de strijd om de onaf-
hankelijkheid geleid, die in 1897 na niet al te vredelievend doorgevoerde 
verkiezingen was gewonnen. Deze serie omvat acht zegels met de 
nominale waarden 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 1s en 5s en in Michel 
hebben deze de nummers Mi. 116 t/m 123, uitgegeven in 1899. 

 
Helemaal legaal was deze uitgave niet. Ze werd pas op 20 september 
1901 gelegitimeerd met het decreet nr. 21, gepubliceerd in het 
ambtsblad 1901 (blz. 206). Met hetzelfde decreet werd echter ook een 
nieuwe serie toegestaan, nl. die van 19011. Beide series dragen 
hetzelfde beeld en dezelfde nominalen, dezelfde tanding (tussen 13,5 en 
15) en hetzelfde watermerk (jakobijnenmuts). Het enige verschil is de 
kleur van de zegels en, zoals we kunnen zien aan het onderstaande 
plaatje, veel verschil is er zelfs in de kleuren niet. 
 
 



20 

 

 
Op 16 en 17 juli 1902 werd Guayaquil, de belangrijkste havenstad van 
Ecuador, weer eens door een grote brand getijsterd. Dit keer leden daar 
hoofdzakelijk regeringsgebouwen onder; ook het gebouw van het 
Ministerie van Financien, waar o.a. de nog niet verdeelde post- en 
accijnszegels van 1899 en 1901 op voorraad lagen. Gedurende de 
bluswerkzaamheden zijn er veel van zoek geraakt, men nam aan, dat ze 
gestolen waren. 
 
Toen dit de nationale regering in Quito, geleid door Generaal Leonidas 
Plaza Gutierrez, ter ore kwam, gaf ze onmiddellijk alle provincie-
gouverneurs de opdracht, alle voor de publieke verkoop voorziene post- 
en accijnszegels die in hun bezit waren, te voorzien van een voor elke 
provincie kenmerkende opdruk. Ook de treinpost moest duidelijk 
herkenbare opdrukken aanbrengen. Daarmee zou het in omloop raken 
en het gebruik van de gedurende de brand gestolen zegels zo goed 
mogelijk voorkomen moeten worden. Bij de postzegels ging het vooral 
(maar niet uitsluitend) om de boven genoemde nieuwe zegels van 1899 
en 1901. 
 
Deze opdrukken werden voornamelijk met gummie handstempels uitge-
voerd maar soms ook wel eens via opdruk. De verantwoordelijken van 
de post hebben daarover in geen van de provincies, ook niet centraal, 
boek gehouden of statistieken aangelegd. Het is tot op de huidige dag 
onmogelijk om een volledige klassificering van het aantal opdrukken met 
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zekerheid vast te leggen v.w.b. het totaal, op welke zegels en in welke 
kleuren deze bestaan. Daar komt nog bij, dat de stempelkussens 
meermaals nieuw ingeinkt moesten worden, wat verschillende kleuren 
en kleurnuances in vergelijking met de orginele opdruk veroorzaakte. 
 
De Asociación Filatélica Ecuatoriana (Ecuadoriaanse vereniging van 
filatelisten) publiceerde tussen 1937 en 1942 het eerste overzicht van de 
toen bekende Guayaquil brandcatastrofe-opdrukken. Maar Ir. L. Meyer, 
lid nummer 079 van deze vereniging, publiceerde op 10 mei 1984 een 
nieuw overzicht dienaangaande. Deze omvatte ook de gespecialiseerde 
studies van de heren Christophersen en Harris, zoals ook de gegevens 
van de door Ir. Meyer doorgevoerde studie van de gespecialiseerde 
verzamelingen van de heren Marcelo Ruales M.; van de heer Hermann 
Detken U; van Dr. Gionanni Cataldi I en van andere niet met name 
genoemde speciaalverzamelaars.2 

Dit artikel gaat niet nader in op het overzicht van de "Consejos 
Escolares" van het overzicht van Ir. Meyer en beperkt zich tot de 
uitgaven van de brandcatastrofe. Samengevat3 vermeldt genoemd 
overzicht alfabetisch geordend naar de toendertijd bestaande provincies, 
de hieronder getoonde opdrukken:4  
 
Provincie Azuay: 

 
            opdruk op de provincie5 op de uitgave van 1899 6 : 116v; 
           117v; 118v; 119v; 120v; 121v; 122v; 123v. 
           uitgave 1901: 124z; 125z; 126z; 127zv; 128z; 129z; 130z; 
           131z. 

 
 
Provincie Bolivar:  

 
opdruk van de provincie op 1899: 116vz; 117v; 118v; 
119v; 120vz; 121vz; 122v; 123vz. 
1901: 124vz; 125vz; 126vzr; 127vzr; 128vzr; 129vzr;       
130vzr; 131v. 

 
Provincie Cañar: 

 
opdruk van de provincie op 1899: xxx 
1901: 126rge; 127rge; 130ge. 
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Provincie Carchi: 
 

opdruk van de provincie op 1899: xxx7 

1901: 124zv; 125zv; 126zv; 127zv; 128z; 129z; 130zv;  
      131z. 

 
Provincie Chimborazo: 

 
opdruk van de provincie op 1899: 116g; 117g; 121g; 122g. 
1901: 124gvb; 125gvb; 126gvb; 127gvb: 128gvb; 129gvb; 
130gvb; 131gvb. 

 
Provincie Esmeraldas: 

 
 opdruk van de provincie op 1899: 117r; 121z; 123r.  
1901: 124r; 125r; 126r; 127r; 128rv; 129r; 130r; 131r. 

 
 
Provincie Guayas: 

 
opdruk van de provincie op 1899: 116zv; 117zv; 118zv; 
119zv; 120zv; 121zv; 122zv; 123zv. 
1901: 124zbv; 125zbv; 126zbv; 127zbv; 128zbv; 129zbv; 
130zbv; 131zv. 
 

Provincie Guayas (gemeente Sta Elena): 
 
opdruk van de gemeente op 1899: xxx 
1901: 127vbg. 
 

 
Provincie Guayas (gemeente Naranjal): 

 
opdruk van de gemeente op 1899: 118b. 
1901: 124zv; 125zvb; 126zv; 127zv.  
 
 

Provincie Imbabura: 
 
opdruk van de provincie op 1899: xxx 
1901: 124rv: 125rv: 126rvb. 
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Provincie Leon (tegenwoordig Cotopaxi) 
 
opdruk van de provincie op 1899: xxx 
1901: 124rvz; 125rvz; 126rv; 127rv; 128rv; 129rv; 130rv; 
131rv. 

 
Provincie Loja: 

 
opdruk van de provincie op 1897 op de zegels "nationaal 
wapen": 108v; 109v. 
1899: 116v; 117v; 118v; 119v; 120v; 121v; 122v; 123v; 
1901: 124v; 125v; 126v; 127v; 128v; 129v; 130v; 131v. 

 
Provincie Los Rios: 

 
opdruk van de provincie op 1899: 116v; 117v: 118v: 
119v: 120v: 121v; 122v; 123v. 
1901: 124vzb; 125vzgb; 126vzb; 127vzb; 128vgb;  
129vzgb; 130vzb; 131vzb. 

 
Provincie Pichincha: 

 
opdruk van de provincie op 1899: xxx 
1901: 124zv; 125zv; 126zv; 127zv; 128zv; 129zv;  
130zv; 131z. 

 
 

Provincie Tunguragua: 
 
opdruk van de provincie op 1899: 116z; 117v; 118zv; 
120v; 121vz; 122z. 
1901: 124vz; 125vz; 126vzb; 127vzb; 128vzb; 129vzb; 

     130vzb; 131vz. 
 
Veel post werd van Guayaquil naar Quito en van Quito naar Guayaquil 
verstuurd. Daarom moest ook deze spoorlijn zijn eigen opdruk aan-
brengen. Er zijn drie varianten bekend: 
 
Spoorlijn Quito - Guayaquil (variant I): 
   geen  opdruk I: kleine vijfpuntige ster (in de vorm en de  
afbeelding  grootte van de "encomienda"-ster maar van binnen niet  
   uitgevuld): op 1899: xxx 
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op 1901: 124vgrz; 125vrz; 126vgrz; 127vr; 128vgr; 
129vgr; 130vr; 131v. 

 
Spoorlijn Quito - Guayaquil (variant II): 

 
opdruk II op 1899: xxx 
1901: 124vbr; 125vbr; 126vbr; 127vbr; 128vbr;  

      129vr; 130vr; 131vr. 
 
Spoorlijn Quito - Guayaquil (variant III): 
 
   geen   op 1899: xxx 
afbeelding  1901: 124rz; 125r; 126r; 127r; 128r; 129r; 130r; 131r. 
 
N.B. Brandcatastrofe-opdrukken die voor kunnen komen op de uitgaven 
van 1 juli 1907 "presidenten" kunnen in werkelijkheid "Escuela"-stempels 
zijn, die in de plaats van het juiste stempel gebruikt zijn. 
 
 
Voetnoten: 
1 Zie: "Banco Central del Ecuador: Album didactico de los sellos 
postales emitidos por el Estado Ecuatoriano 1865-1982" (Centale bank 
van Ecuador: didactisch album van de door de Ecadoriaanse staat 
uitgegeven postzegels tussen 1865 en 1882), Quito, december 1883, 
blz. 54 
2 De naam van deze katalogus is "Catálogo de sellos postales y timbres 
fiscales "Incendio" y de "Consejos Escolares" por el Ing. Guillermo L. 
Meyer; Primera Edición, Quito Mayo 10/1984". Deze catalogus kan 
geconsulteerd worden onder http:// www.guyaquilfilatelico.org/  
3 Bij de samenvatting worden de onderscheidbare maar tekengelijke 
opdrukken van de provincies Bolivar, Los Rios, Pichincha en 
Tunguragua niet nader gedetailleerd. 
4 De publikatie van Ir. Meyer vermeldt verschillende katalogusnummers 
(o.a. Yvert). In dit artikel zijn deze nummers om praktische redenen 
weergegeven in Michel-nummers. 
5  Slechts de helft van deze tekening komt op de enkele postzegels voor. 
6 De letters achter de verschillende Mi-nummers duiden de kleur aan 
waarin de opdruk voorkomt: z-zwart; v-violet; g-groen; b-blauw; r-rood; 
ge-geel. 
7 Het symbool "xxx" wordt hier gebruikt om aan te geven, dat er geen 
brandcatastrofe stempels op deze uitgaven bekend zijn. 
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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 zoekt Ecuador fiscaal-postaal, bij voorkeur gebruikt 
behalve 1887 en telegraaf zegels gebruikt. Wie heeft dit materiaal ? 
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. 
 

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., 

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
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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 
 

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  
 

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:info@silver-lightning.net
mailto:f.vanbeekum@gmail.com
mailto:pweda@live.nl
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 !! 
 
Vorige keer toonde ik een zegel die Herman 
Rakers had 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. Het probleem zat in de 
opdruk in rood die luidt: 10 centavos “servicio 
publico”. Want deze opdruk komt niet voor in de 
(Michel) catalogus. Paul Weda heeft de 
oplossing gevonden in de literatuur en die luidde 
alsvolgt: Per decreet nr. 1410 van 11 oktober 
1935 werd gelast dat 150.000 zegels van 2c en 
7c moesten worden voorzien van de opdruk ‘10 
centavos Servicio Publico’. De 2c in zwart en de 7c in rood. Deze zegels 
moesten worden gebruikt om de belasting te voldoen van 10c op elke 
factuur voor licht en water. De zegels met deze opdruk zijn vrij zeldzaam, 
vooral ongebruikt. Opgelost ! 
 
Verder heeft Herman Rekers nog een vraag waarbij eveneens uw hulp 
gevraagd wordt. Bij de zegels van Uruguay staan in de Michel catalogus 
de zegels met een afbeelding van de kathedraal van Montevideo met de 
nummers Mi 110 van 3 pesos rood/blauw en Mi 127 van 3 pesos 
lila/roze. Maar hij heeft deze zegel van 3 pesos ook in de kleur 
lichtblauw/zwart ! En die staat weer niet in de catalogus. Daarom wordt 
aan de verzamelaars van Uruguay gevraagd om dit te verklaren. Wie 
kan helpen ?  
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Gelukkig kreeg ik ook nog 2 reacties op de groene zegel van Brazilië die 
stond afgebeeld in Corre(i)o nr. 40 van oktober 2015. Zowel Henk van 
Wingerden als Dick Fraaij, beiden Brazilië verzamelaars, kwamen met 
aanvullende informatie. Dick wist via kennissen in Rio te achterhalen dat 
deze zegel in zo’n 10 verschillende kleuren bestaat en dat deze proef 
door de ‘Casa de Moeda’ werd gebruikt om een nieuwe drukmachine af 
te stellen. Omdat op de zegel geen waarde is gedrukt is deze dus ook 
nooit als postzegel uitgegeven. Henk wist nog te melden dat deze zegel 
uit 1951 op Ebay in verschillende kleuren wordt aangeboden door een 
verkoper in Engeland onder de naam pollydoola/andrew nye. Ik denk dat 
we hiermee het mysterie wel hebben opgelost, maar ikzelf blijf het 
merkwaardig vinden dat een postzegel wordt ontworpen die vervolgens 
alleen een machine-technisch doel dient. 
 
Tenslotte nog dit. Ik kreeg onlangs de vraag voorgelegd of ik kon 
verklaren wat hier aan de hand is met deze zegel van Bolivia. Bij het 
afweken van deze zegel kwam niet alleen de zegel los van het papier 
maar dreef ook ineens de onderste helft van het zegelbeeld weg. Terwijl 
de zegel zelf niet gescheurd of be-
schadigd is !  
Ik heb dit verschijnsel gelukkig wel 
eens vaker gezien dus ik kan het 
verklaren. Dat zit zo. In de drukkerij 
worden rollen papier gebruikt die zo 
lang mogelijk zijn om ervoor te 
zorgen dat de machine niet te vaak 
stil staat. Daarom worden door de 
papierleverancier rollen papier ‘aan elkaar geplakt en geperst’ zodat de 
drukmachine kan doordraaien. En dat heeft dus tot gevolg dat er zegels 
precies bovenop de papierlas worden gedrukt. Dat gaat goed totdat je 
later precies die zegel in het water gooit. Dan weekt de las weer los en 
dan krijg je dit resultaat ! Leuk om te zien, bedankt voor deze bijdrage. 
Als u ook zoiets geks in uw verzameling heeft dan willen wij dat graag 
zien ! 
 

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. Aanvullingen zijn welkom. 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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Wat is hier aan de hand ? De oplossing leest u op pagina 28 van dit blad ! 

 

In deze Corre(i)o vindt u een artikel van Paul Weda over de 
zegels van de kruiser Montevideo uit 1908 – echt en vals; 

 
Verder vindt u in dit blad een artikel van Theo van de Ven 

over de Pacelli postzegels van Brazilië, en 
 

een artikel van Bosco van Welie over de Guayaquil 
brandcatastrofe-opdrukken van 1902 op zegels van 

Ecuador. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
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 !!! 

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