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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 achter-
omslag. 
 
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: div. leden assisteren bij 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 (€ 30,- m.i.v. 2017) 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


 

1 
 

Inleiding door de Voorzitter 
 
De afgelopen zomer was voor sommige leden van LACA bijzonder 
omdat er in mei/juni in New York een wereldtentoonstelling werd 
gehouden waar 7 LACA leden aanwezig waren en meer dan 10 van 
USCA. We hebben het daar ontzettend goed naar onze zin gehad. Ook 
waren er internationale beurzen zoals de Exfilna 2016 die ik bezocht heb 
en waar ik met veel plezier aan terugdenk. In Nederland begint het 
postzegelseizoen nu ook weer dus ik hoop dat we elkaar daar binnenkort 
zullen tegenkomen. Maar eerst is er de volgende LACA bijeenkomst op 1 
oktober in De Bilt die deze keer samenvalt met de bijeenkomst van KSP 
(Spanje-Portugal). Dit is uw kans om nieuwe contacten te leggen en om 
kennis te maken met een aanverwant verzamelgebied. Er worden op 
deze bijeenkomst maar liefst 3 korte presentaties gehouden (zie verder-
op in dit blad) dus dat is een extra reden om te komen ! 
 
Zoals we in ons vorige blad al vertelden ontvangt u ons blad voortaan 
electronisch voorafgaand aan de bijeenkomst (als u uw email adres heeft 
opgegeven); op de bijeenkomst zullen wij het blad uitdelen aan de aan-
wezigen en daarna aan de ‘niet-electronische leden’ toesturen per post 
aan hen die verhinderd waren. Hiermee besparen we veel portokosten. 
Als er een veilinglijst is wordt ook die electronisch verzonden en alleen 
per post verstuurd naar de leden waarvan wij geen email adres hebben. 
 
Mogen wij u s.v.p. weer vragen om allemaal een aantal kavels aan te 
leveren voor de najaarsveiling zodat we daar weer een mooie grote 
veiling van kunnen maken ? Echt doen, alvast bedankt ! Vergeet s.v.p. 
ook niet om aandacht te schenken aan de veilingen van onze adver-
teerders, zij zorgen voor een deel van onze inkomsten en zij verdienen 
uw voorkeur als u iets wilt kopen.  
 
Ook deze keer bevat ons blad weer een aantal interessante artikelen 
over ons verzamelgebied. Anton Luijendijk schreef een mooi artikel over 
de delfstoffen- en vogelmestwinning in Chili en Peru en hoe dit zelfs tot 
een oorlog kon leiden, ikzelf stel u voor aan de zegels van de Republiek 
del Capacua en er wordt aandacht besteed aan het jubileum van Ap 
Koopman.  
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 bijzondere bijeenkomst op 1 oktober 
aanstaande. Graag tot dan !  
 
Hans Vinkenborg. 
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Agenda voor de komende bijeenkomst 
 

Op zaterdag 1 oktober 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  er zijn 3 presentaties met een korte toelichting: 

 Paul Weda vertelt iets over de zegels van Uruguay van de 
kruiser Montevideo uit 1908 (zie het artikel in vorige blad); 

 Ons lid Frits van Beekum (KSP) is tevens voorzitter van 
de Bondskeuringsdienst en laat uit die collectie verval-
singen van zegels van Midden- en Zuid Amerika zien; 

 Hans Vinkenborg vertelt iets over de zegels van 
Guayana/Maturin van Venezuela uit 1903 (lopend project).  

14.15 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 1 oktober !  
 

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. 
 
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. 
 
Boekje voor Peru verzamelaars 
Ons lid Willem de Gelder gaf ons in New York een doos met aflevering nr. 186 van 
het tijdschrift ‘Filatelia Peruana’ die door hem wordt geredigeerd; hij is tevens 
voorzitter van ‘Asociación Filatélica Peruana’. U kunt op de bijeenkomst een gratis 
exemplaar krijgen als u hierin bent geïnteresseerd en kennis maken met dit prachtige 
in kleur uitgevoerde spaanstalige blad. Met onze hartelijke dank aan Wim ! 
 
LACA leden waren in New York 2016 
De volgende LACA leden waren aanwezig op de wereldtentoonstelling in New York 
2016: Hans Vinkenborg, Paul Weda, Henry Marquez, Roger van Laere, Wout Janse, 
Willem de Gelder en Nic Bender. Roger van Laere heeft geëxposeerd met 5 kaders 
‘Peruvian Prehistory’ en ontving Groot Zilver met 75 punten. Henry Marquez had 8 
kaders ‘The Peruvian Security Seal for Certified Mail of 1916’ en ontving hiervoor 
maar liefst Goud met 91 punten. Wat een geweldig resultaat op dit hoge niveau ! Los 
van de gezelligheid die zo’n beurs met zich mee bracht bleek deze ook leerzaam en 
is bij menige handelaar nog wel een aardige vonst gedaan. Bedankt voor ieders 
aanwezigheid en gefeliciteerd met de behaalde prijzen ! 
 
Brievenbeurs in 2020 
Door de organisatie van de Brievenbeurs in Gouda is ons gevraagd deel te nemen 
aan een beurs waarin Noord- Midden en Zuid Amerika in de spotlights staan. Op die 
beurs in 2020 zullen USCA, LACA en ZWP (Zuid West Pacific) aanwezig zijn met 
een stand en indien mogelijk met een kleine tentoonstelling. Om die reden melden 
wij dit vast nu. Op de komende bijeenkomst zal de voorzitter e.e.a. verder toelichten 
en uitleggen. Deze tentoonstelling/beurs is voor ons een mooie gelegenheid om 
LACA voor het voetlicht te brengen. 
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REPUBLICA DEL CAPACUA 
door: Hans Vinkenborg 
 
In dit korte artikel wil ik u graag meer 
vertellen over de postzegels van de 
Republiek Capacua. Nota bene op 
Marktplaats kocht ik onlangs de zegel die 
ik hieronder toon. Dit leidde tot verder 
onderzoek omdat ik deze republiek tot 
dusverre niet kende.  

De zegel toont 
4 circels waarin 
geen cijfer is ingevuld. Bij nader onderzoek op 
het internet bleek dat er andere exemplaren 
zijn waar deze circels zijn gevuld met het cijfer 
1 wat overeenkomt met de tekst onderaan: 
“correos • 1 cent”. 
Zo’n zegel met de cijfers 1 ziet u verderop 
afgebeeld. Deze is donkerrood op creme 
papier. Verder onderzoek toonde aan dat deze 
zegel ook op verschillende kleuren papier is 
gedrukt, zoals lichtblauw en rozeblauw. Ook 

daarvan ziet u een afbeelding.  
De voorstelling in het midden komt ook terug in de vlag van de Republiek 
Capacua die u boven ziet afgebeeld. Tenslotte toon ik u nog een brief 
waarop deze zegel is gebruikt, afgestempeld op 18-1-87 met een rond-
stempel van de republiek. Maar waar ligt deze republiek nou precies ?  
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Uit de literatuur bleek dat deze republiek Capacua voor het eerst ge-
noemd werd in een publicatie van J.P. Moens in 1883 in het april num-
mer van ‘Le Timbre-Poste’. Moens was een welbekend filatelist en hij 
stoorde er zich aan dat andere tijdschriften vaak publikaties van hem 

overnamen zonder bronvermelding. Dat 
gebeurde o.a. diverse keren door P. Mahé in het 
blad ‘Le Timbrophile’.  
 
In zijn artikel uit 1883 schreef Moens dat de 
Republiek Capacua een afsplitsing was van 
Bolivia met als hoofdstad Santa Teresa. Volgens 
Moens bestond de serie uit zegels van 1 ct 
groen, 2 ct rose, 5 ct blauw, 10 ct bistre en 20 ct 
violet. Alle zegels zijn ongetand.  
 
Dit hele artikel van Moens was echter bedoeld als 

een 1 april grap en had als bedoeling om uit te vinden of er nogsteeds 
publicisten waren die erin zouden trappen of die het artikel en de zegels 
zonder bronvermelding zouden gaan overnemen. Maar deze keer trapte 
niemand er in. De hele republiek, de zegels, de valse brief en de valse 
stempels waren niet meer dan een verzonnen grap.  
 
Toch is er nog hedentendage een markt voor dit soort cinderella zegels 
en er duiken nogsteeds nieuw kleuren e.d. op, dus ze worden nogsteeds 
nagemaakt. Ook ik zou er één kopen als ik hem tegenkom. Maar dan wel 
met de bedoeling om deze op te bergen in mijn vervalsingen collectie 
omdat er een aardig verhaal achter schuilgaat. 



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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BRIEVEN en POSTWAARDESTUKKEN LATIJNS AMERIKA 

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

 

Of bezoek mijn stand op de volgende beurs: 

14 – 16 oktober 2016 Postex Apeldoorn - NL 

28 – 29 december 2016 Eindejaarsbeurs 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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GUANO, SALPETER, ZILVER en GOUD 
door: Anton Luijendijk 

Varend langs de Zuid-Amerikaanse kust zie je zwermen vogels  

opvliegen, zwierend langs de 

hemel en weer neerdalen 

ergens op het land of op de 

zee. Er moet een enorme 

hoeveelheid vis in het water 

zijn om al die vogels te 

kunnen voeden, dag in, dag 

uit, zoals het al vele eeuwen 

zijn gang is gegaan met een 

berg guano als gevolg.  

De rijke historie is hier in 

Zuid-Amerika overal tastbaar 

en ook aan de vele monu-

menten die er zijn opgericht, 

zie je dat er bloedige veld-

slagen zijn geleverd, gewonnen en verloren. 

 

Peru was in de Spaanse koloniale tijd het 

onderkoningschap van dit deel van Zuid 

Amerika, ‘virreinato’ genaamd in het 

Spaans. Niet verwon-

derlijk dat juist deze 

landstreek gekozen 

werd als standplaats 

want rijkdommen wa-

ren er in overvloed. 

Zilver lag er voor het 

grijpen en aan goud 

was ook gemakkelijk 

te komen, want daar-

mee hadden de 

Inca’s hun tempels 

en paleizen gesierd. Van hier vertrokken de sche-
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pen naar Panama met ladingen van dat glanzende metaal, vanwaar 

muildieren het over de Andes heen naar de Atlantische zijde droegen,  

waar het weer werd ingescheept voor Spanje (Piet Heijn heeft zo’n 

zilvervloot eens gekaapt en ook enkele Franse en Engelse piraten is dat 

ooit gelukt, die dit bij deze smalle landstrook van Panama hadden 

geprobeerd). 

Helaas hebben de Inca’s het loodje moeten leggen tegen de Spaanse 

overmacht; velen (vooral de Incaheersers) werden 

gevangen gezet en vermoord, maar hele volks-

stammen werden weggemaaid door besmettelijke 

ziektes uit Europa. Zij 

waren daar immers vat-

baar voor en er vond een 

decimering plaats onder 

de autochtone bevolking. 

Maar ondanks de voor-

sprong (de geweren en de paarden) op het 

technische vlak wordt gezegd dat de 

Spanjaarden het nooit hadden kunnen klaarspelen als zij niet geholpen 

waren door de Indianenvolkeren, die onderdrukt werden door de Inca’s.  

Die 17de en 18de eeuw werd alles wat blonk systematisch weggevoerd. 

De mijnen 

werden ont-

gonnen door 

de plaatse-

lijke bevol-

king die voor 

een habbe-

krats tewerk 

gesteld werd 

gedurende 

vele genera-

ties. 

De Potosi-

mijn is daar 

zo’n voor-

beeld van, 
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die nog tot circa 1850 in bedrijf is geweest. Andere gebieden als 

Patagonië  (“res nullius”) en Chili werden als arm beschouwd en waren 

dus onbelangrijk omdat er goud noch zilver werd gevonden. Maar het 

was wel de graanschuur voor Peru !   

 

Tegen het eind van de 18de eeuw kwam er verandering door de nieuwe 

ideeën van de verlichting in Frankrijk en doordat Napoleon Spanje bezet 

had. Immigranten uit Europa brachten die nieuwe 

gedachten mee. En er waren enkele opstandjes 

van de plaatselijke bevolking. En zo ontstond een 

beweging voor onafhankelijkheid, vooral nu het 

moederland was uitgeschakeld. Chili was in 1817 

onafhankelijk geworden waartoe  O’Higgins  veel 

heeft bijgedragen o.a. in de slag van Chacabuco, 

met behulp van het Andesleger (el ejército de los 

Andes, door Chili en Argentinië gevormd met 

O’Higgins als bevelhebber); in 1821 riep Peru de 

onafhankelijk uit in Huaura;  Bolivia tenslotte kwam in 1825 vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Boli-

var heeft in 

Peru nog 

een stootje 

meegegeven 

aan het ver-

zet tegen de royalisten, die er nog za-

ten op enkele belangrijke plaatsen. Hij - 
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te hulp geroepen door Peru - 

versloeg de Spanjaarden bij Junin en 

Ayacucho in 1824. Simon was 

voorstander van één groot rijk samen 

met Gran Colombia (= Colombia,  

Ecuador  en  Bolivië). Maar Peru zag 

dit niet zitten; zij kozen voor een 

eigen republiek. Toen Bolivar stierf in 

1829 was zijn rijk al uiteen gevallen 

met Venezuela, Colombia en 

Ecuador als aparte zelfstandige 

staten. 

In plaats van Bolivië bij Peru in te 

lijven vormden beide landen een con-

federatie in 1837, waarvan Peru toen 

nog als twee afzonderlijke staten - Noord- en Zuid-Peru - deel uitmaakte. 

De Chilenen waren fel tegen dit ‘Tratado de Alianza Defensiva’ van 1873 

gekant, want dit zou wel eens een zeer sterke macht kunnen worden aan 

de zomen van hun natie ! 

 

De economie was in deze landen goed op gang gekomen. Export van 

zilver, koper en ertsen, maar ook vet, graan  en guano (vogelpoep), dat 

als kunstmest werd gebruikt in de landbouwgebieden van Europa en de 

VS. Vooral met die guano werd heel veel verdiend en ze hadden het 

voor ’t opscheppen! Het was vooral in het toenmalige Peru en Bolivië 

voorradig en daar schortte het aan in Chili, dat begerig de ogen richtte 

op de kustgebieden van voornoemde landen. Bolivië had de meeste 

ontginningen aan Chili uitbesteed, hetgeen een toestroom van werklui uit 

Chili had veroorzaakt, waardoor het percentage Chilenen in de 

Boliviaanse kustgebieden sterk was toegenomen. 

Toen Bolivië plotseling accijns ging heffen op 

de producten, die Chili in haar gebied 

exploiteerde (zie het artikel van De Salpeter 

en Spoorwegmij van Antofagasta voor de 

details), sloeg de vlam in de pan en was de 

Guerra del Pacífico, of Guerra del Guano y 

Salitre een feit.  
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Maar, waar Bolivië niet op gerekend 

had, was dat Chili nu de oorlog 

verklaarde aan beide landen, want 

door de federatie waren zij (Bolivië en 

Peru) gedwongen elkaar de helpende 

hand te bieden in de strijd. En omdat 

Chili eeuwen lang als oninteressant 

gebied was beschouwd door de 

Spaanse machthebbers in Lima, hadden de Chilenen al die jaren hun 

eigen boontjes moeten doppen; vandaar een zeer sterke vloot om de 

Engelse piraten (Llegó Charqui a Coquimbo! = Sharp kwam in Coquimbo 

aan!) te bestrijden en een leger om hen uit het land te kunnen verdrijven  

en zich de Indianen van het lijf te houden. 

 

En zo werd Tacna, de kustprovincie van 

Bolivië, bezet met de guano-vindplaatsen 

erbij en het werd tot Chileens bezit 

verklaard. En toen Peru Bolivië te hulp 

schoot, werd ook Peru de wacht aangezegd 

en niet verwonderlijk, want de gebieden met 

Guano en Salitre  (salpeter) lagen ook in 

het zuidelijke kustgedeelte van Peru. 

Aanvankelijk (zie het artikel over de slag bij Iquique) ontliep Peru de 

Chileense marine, maar bij Angamos op 8 oktober 1879 vond een 

zeeslag plaats waarbij de Huáscar, het belangrijkste schip van de 

Peruaanse marine, ingesloten werd en waarbij Miguel Grau, de 

bevelhebber van de marine omkwam. 
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Aan land vond toen op 19 november 1879 de veldslag van San 

Francisco, ook wel Dolores genaamd, 

plaats, waarbij Peru de grote verliezer 

was. Ook in Tacna en Arica werd hevig 

gevochten, waar de Peruanen en 

Bolivianen samen ten onder gingen in de 

slag van “el Alto de la Alianza” op 26 mei 

1880. 

 

Daarna volgde nog de heroïsche 

weerstand van de Peruanen te Arica, 

waar kolonel Francisco Bolognesi aan 

’t hoofd van een sterk gereduceerd 

legertje stand hield tegen de 

overstelpende aanvallen van de vijand 

en zich hield aan zijn belofte tot de 

laatste kogel te strijden. Op 7 juni 1880 

viel de Morro van Arica. 

En nog was het niet gedaan; want toen 

de vredeconferenties mislukten, onder-

nam  Chili een veldtocht naar Lima. Na een felle strijd in San Juan en 

Miraflores op 13 en 15 januari 1881, bezetten de Chilenen de straten van 

de hoofdstad van Peru en uiteindelijk werd op 31 augustus 1882 de 

vrede gesloten (Tratado de Ancon), waarbij Chili de provincie Tarapacá 

kreeg en Tacna en Arica gedurende 10 jaar onder Chileens beheer 

kwamen, waarna een plebisciet zou worden gehouden om de definitieve 

bestemming te bepalen. 

10.000 doden zijn er in die 

oorlog gevallen. 

Nu zou je denken, dat nu 

vrede getekend was ieder 

tevreden zou zijn. Niets is 

minder waar. Toen de termijn 

van 10 jaar verstreken was, 

vond er geen plebisciet plaats. 

Pas in 1925 werd er weer over 

gesproken waarbij ook de VS 
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als jurylid aanwezig waren: het Verdrag van Lima. In het kort komt het er 

op neer (details hier onder), dat afgezien werd van het plebisciet omdat 

geen van beide betrokken landen erin geloofden. Er kwamen voorstellen 

voor een nieuwe verdeling van Tacna die door beide landen werden 

aanvaard. 

En toch worden nog steeds 

geschillen, ook al zijn zij klein, tot nu 

toe beslecht en kleine aanpassingen 

uitgevoerd. Maar dat gebeurt met de 

nodige diplomatie zodat er voor 

oorlog niet meer hoeft te worden 

gevreesd. Op 3 juni 1929 werd in de 

stad Lima een akkoord gesloten 

tussen Chili en Peru, dat een eind 

maakte aan  de onenigheid over de 

soevereiniteit van de provincies 

Tacna en Arica. Volgens het verdrag 

behoorde Tacna bij Peru, terwijl 

Arica onder Chili viel, dat zich 

verbond Peru een schadeloosstelling 

te betalen van 6 miljoen USA-dollar. 

De lijn van de ‘Concordia’ werd vastgelegd als grenslijn over land tussen 

beide landen en de erfdienstbaarheden in Arica ten gunste van Peru 

zoals de Peruaanse kadepier en de spoorlijn Tacna - Arica. 

Tot in deze tijd wordt er nog steeds wat gemorreld aan die grens,vooral 
die tussen Peru en Chili, het gaat om kleine correcties die tegenwoordig 
met veel diplomatie worden opgelost. 

De maatschappij van Salpeter en Spoorwegen van Antofagasta 
De Salpeter en Spoorwegmij van Antofagasta was een naamloze 
vennootschap te Valparaiso. Stichters waren de Britse Gibbs & Cia en 
de Chileense  Agustín Edwards Ossandón en Francisco Puelma. Op 27 
november 1873 had de Mij een contract gesloten met de Boliviaanse 
regering, die haar de rechten schonk om gedurende 15 jaar mineralen te 
exploiteren vanaf  de baai van Antofagasta  tot aan Salinas met inbegrip 
van Salar del Carmen. Het congres heeft dit contract toen niet 
geratificeerd, de details laat ik hier weg.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Edwards_Ossand%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
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In 1878  beriep La Asam-
blea Nacional Constitu-
yente van Bolivië  zich op 
de verhandeling van het 
akkoord van  de regering in 
1873. Zij besloot het 
contract te ratificeren mits 
een accijns werd betaald 
van 10 cent per quintal 
(48kg) dat werd uitgevoerd 
uit Bolivië. Dit besluit, dat 
de belangen van de 
maatschappij schaadde, 
beschouwde de Chileense regering als een schending van art. IV van 
het contract uit 1874. Toen de maatschappij de belasting weigerde te 
betalen en toen Chili ook nog eens een kleine militaire macht zond, die 
op 14 februari de haven van Antofagasta bezette, toen  verklaarde 
Bolivië Chili de oorlog. 

De zeeslag bij Iquique 

Om de suprematie over de zee te hebben, focuste Chili zich op het 

vernietigen van de Peruaanse vloot. Daarom werd Callao, de haven van 

Lima geblokkeerd, maar de Huáscar 

en de Independencia onder bevel 

van Miguel Grau waren even ervoor 

uitgevaren en ongezien onder de 

kust langs gestoomd richting Iquique, 

waar de korvet Esmeralda en de 

schoener Covadonga (houten sche-

pen nog), beide Chileens, onder 

bevel van Arturo Prat op en neer 

hielden om de haven van Iquique afgesloten te houden. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1878
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Even na de schemering van 21 mei 

1879 naderden vanuit het Noorden 2 

oorlogsschepen, die de Huáscar en de 

Independencia van Peru bleken te zijn. 

Tijdens de gevechten, die kort daarop 

ontstonden, schoot de Huáscar 

projectielen af op de Esmeralda, die 

echter geen doel troffen. Die van de Esmeralda 

waren wel raak maar hadden geen enkel effect op 

de één duim dikke scheepshuid van de Huáscar. 

Omdat de Peruaan niet raken kon, werd de 

ramkoers ingezet. 2 keer werd de Esmeralda 

aangevaren, waarbij de com-

mandant Prat oversprong op 

het dek van de Huáscar met 

zijn pistool in de hand om naar 

de brug te gaan, maar hij werd 

door de bemanning dood-

geschoten. Bij de derde keer 

raakte de Esmeralda, die nu geen bevelhebber meer 

had, lek en zonk, waarbij de Chileense vlag hoog in 

top het laatst om 12h10 

nog net boven water werd 

gezien.  Grau, de commandant van de 

Huáscar redde zoveel mogelijk drenkelingen 

van het ongelukkige schip. 

De Independencia werd daarop opgejaagd 

door de schoener Covadonga met Commandant  Condell, liep even ten 

Zuiden van de haven van Iquique op de rotsen en moest als verloren 

worden beschouwd. De Covadonga werd nog nagezeten door de 

Huáscar maar deze kon de schoener niet meer inlopen. 

Salpeter (Salitre), ook wel Potash 

genoemd 

Salpeter is een mengsel van Natrium-

nitraat (NaNO3) en Kaliumnitraat (KNO3). 

Het komt over grote gebieden in Zuid 

Amerika voor, vooral  in Bolivië en het 

Noordelijk gebied van Chili in lagen tot 3,6 

meter. Het wordt verwerkt tot kunstmest. 
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In Tocopilla werd veel salpeter 

geladen; vaak ging die lading 

naar Delfzijl. Het spul leek veel 

op zout; ongevaarlijk was het 

niet; tijdens de belading werden 

regelmatig monsters afgenomen 

en werd de vochtconcentratie 

gemeten. Ook kon zich 

explosiegevaar ontwikkelen. Zo 

is begin 70er jaren de Sophocles 

van de KNSM  ter hoogte van de 

Azoren plotseling gekapseisd en 

gezonken, waarbij doden zijn gevallen. Men neemt aan dat de lading 

Salpeter in korte tijd vloeibaar is geworden, waardoor de stabiliteit van 

het schip ontoereikend was geworden met kapseizen tot gevolg. 
 

Het Verdrag van Lima van 3 juni 1929 

Op 3 juni 1929 werd in de stad Lima een 

akkoord gesloten tussen Chili en Peru, dat 

een eind maakte aan  de onenigheid over de 

soevereiniteit van de provincies Tacna en 

Arica.  

Na onderzoek van de juryleden van o.a. de 

USA bleek dat het beter was het plebisciet 

niet uit te voeren mede door het feit dat 

Chileense aanhangers die van Peru 

aanvielen of sterk hinderden. 

Op 27 augustus 1926 besloten Frank Kellogg 

en Wade Ellis Peru en Chili voor te stellen 

het gebied vanaf de spoorlijn Arica - La Paz 

aan Peru te geven en de rest te verdelen tussen Bolivië en Chili. Mocht 

dit niet worden geaccepteerd moest er een nieuwe arbitrage komen van 

de voorzitter Coolidge. En als die ook niet zou worden geaccepteerd, 

zouden de VS zich uit de zaak terugtrekken. Op 12 december 1928 

bracht de heer Leguía, president van Peru de volgende voorstellen ter 

tafel: 

1. Teruggave van Tacna en Arica aan Peru 

2. De overdracht van de stad Arica en de rots (morro) aan Peru 
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3. Arica omzetten in een prorectoraat Chili – Peru – USA 

4. Arica neutraliseren onder Venezuela en Uruguay 

5. Arica verdelen tussen Chili en Peru 

Uiteindelijk kwamen President  Leguía en Figueroa, de ambassadeur 

van Chili,  overeen met een gebiedsverdeling  van Tacna voor Peru en 

Arica voor Chili. De argumenten van Figueroa waren dat Arica meer pro 

Chili was en Tacna trouw aan Peru. Door de ligging van de  nieuwe 

grens kwam een deel van de provincie Tacna  bij Chili. Chili behield 

Arica met een gebied van 15.351 km². Peru  kreeg Tacna  terug met een 

gebied van 8678 km² samen met Tarata en een gebied van 980 km². 

 

Aangezien Arica de natuurlijke haven was van Tacna, vroeg Peru er een 

weg naartoe voor rekening van Chili. Mr. Moore, de ambassadeur van de 

VS in Lima verzocht een deel van de baai van Arica 

en de spoorweg onder Peruaanse nationaliteit te 

brengen. Men deed nog een onderzoek om op 2 km 

van Arica in de rivier San Jose een Peruaanse 

haven aan te leggen. 

Chili bood aan een 

brug te bouwen  op 16 

km van Arica in de 

rivier Lluta, op 30 km 

in de Yarada of op 60 km in Sama. 

Uiteindelijk bood Chili aan een aanlegpier 

met douanekantoren en het eindstation van de spoorweg te bouwen in 

de haven van Arica. De schadeloosstelling die Chili aan Peru zou 

betalen, zou 6 miljoen US-dollar bedragen voor werken in de stad Tacna. 

 

Omdat Bolivië een soevereine 

uitweg naar zee eiste en vóór 

de mogelijkheid dat Chile haar 

die zou geven door gebieden, 

die vroeger Peruaans geweest 

waren, over te dragen, eiste 

Leguía een volledig protocol, 

waarin Chili werd bedongen 

geen gebieden die vroeger 
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Peruaans waren geweest over te dragen zonder eerst Peru te 

raadplegen. 

Wat de zwavelmijnen betreft, die zouden bij het Chileense gebied  

komen, aangezien ambassadeur Figuero Larrain opperde dat hun 

eigenaren Chilenen waren. De vulkaan Tacora, die bij de provincie 

Tacna hoorde, bleef in handen van de Chilenen. Peru verkreeg alle 

afwatering van de Uchusuma en van de Maure, die over Chileens 

grondgebied stroomde.  

Het voorstel werd op 15 mei 1929 op tafel gelegd. Chili en Peru 

accepteerden het de zelfde dag nog. Het 

Verdrag werd op 3 juni 1929 in de stad 

Lima ondertekend door de vertegen-

woordiger van Peru, Pedro José Rada en 

door Gamio en Emiliano Figueroa Larrain 

van Chili. 

De bepalingen behorend tot het traject van 

de grenslijn zijn geformuleerd in de 

volgende bewoordingen. 

 

Artikel 2: De scheidingslijn tussen genoemde partijen en dientengevolge, 
de grens tussen de gebieden van Peru en van Chili zal beginnen van 
een punt van de kust, die Concordia heet, op een afstand van 10 km 
benoorden de brug van de Lluta om zich te richten naar de oostelijke 
parallel aan de spoorwegbaan van de Chileense sectie van Arica naar 
La Paz en is 10 km daarvandaan met de nodige bochten om in het 
afgebakend terrein - de nabij gelegen geografische oneffenheden te 
gebruiken, die toestaan de 
zwavelmijnen van vulkaan 
Tacora met toebehoren in het 
Chileense territorium te laten, 
die vervolgens door het 
midden van de lagune Blanca 
gaat, in die zin dat een van 
haar delen aan Peru blijft en de 
andere aan Chili.    

Artikel 3: De grenslijn waarnaar 
de eerste uitweiding van artikel 
2 refereert, zal worden 
vastgesteld en aangeduid in 
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het terrein met grenspalen, door een commissie gemengd samengesteld 
met een lid aangesteld door elk een van de ondertekenende regeringen, 
die ieder de helft van de normale kosten die voor deze werkzaamheden 
nodig zijn, voor haar rekening neemt. Als zich onenigheid mocht 
voordoen binnen de commissie zal dat worden opgelost met de 
beslissende stem van een derde lid, aangesteld door de President van 
de VS, wiens uitspraak onherroepelijk is.   

Llegó Charqui a Coquimbo ! 

Chili werd vaak geplaagd door overvallen van piraten – met name 

Engelse, die met veel geweld de wal op kwamen, daar alles van waarde  

meenamen, de woonsteden in 

brand staken en de bevolking, voor 

zo ver die niet gevlucht was 

doodden. Als dan de gevluchte 

bevolking terugkeerde stond er 

niets meer overeind en er was 

ook niets te eten. Zij vonden dan 

dus ‘de hond in de pot’. 
 

Uit bovenstaande stukjes blijkt 

maar al te goed dat een oorlog 

over grondstoffen vele jaren kan 

voortduren en tot vandaag de dag 

zijn sporen heeft achtergelaten. 

 

U komt toch ook naar onze bijzondere bijeenkomst op 1 oktober aanstaande ? Er worden 3 

lezingen/presentaties gehouden over Uruguay, Venezuela en over vervalsingen van Midden- 

en Zuid Amerika. Wij rekenen op uw aanwezigheid. 
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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: 1 oktober (samen met KSP) en 10 
december 2016.  

 
BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN 2016 / 2017: 

 
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.     
 
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. 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.  
 
22 / 23 april 2017: 
De tentoonstelling FILAMANIFESTATIE in klasse 2 en 3 wordt gehouden in Diemen; 
nadere gegevens ontbreken nog. 
 

http://www.fnip.be/
http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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11 / 13 mei 2017: 
De datum van de BRIEFMARKENMESSE-ESSEN is gewijzigd en nu op 11/13 mei. 
Adres en gegevens: zie vorige Corre(i)o.  
 
19 / 21 mei 2017: 
De Postzegelvereniging De Achterhoek bestaat 50 jaar en organiseert op deze data 
een tentoonstelling in klasse 1 en 2. Locatie is sporthal Hamalandhal in 
Lichtenvoorde. Info: www.pzvdeachterhoek.nl   
 
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. 
 
 

 

 

Postzegelkring Latijns-Amerika (LACA) 
 
De postzegelkring LACA bestaat al ruim 50 jaar en is gericht op verzamelaars 
van Midden en Zuid Amerika. Het verzamelgebied omvat alle Spaans- en 
Portugees sprekende landen in dit gebied alsmede Haïti en de 
scheepsverbindingen binnen en naar dit gebied. De vereniging komt 4x per 
jaar bijeen in De Bilt (NL) en houdt 2 zaalveilingen per jaar en heeft ca. 80 
leden. Er worden regelmatig presentaties gehouden en de bijeenkomsten zijn 
heel levendig. 4x per jaar verschijnt een blad onder de naam ‘Corre(i)o’ 
waarin veel originele artikelen van de leden zijn opgenomen. Alle bladen en 
veel informatie zijn verder ook op de website gratis voor leden toegankelijk. 
De contributie bedraagt € 30 per jaar voor gewone leden en € 15 voor 
electronische leden. LACA heeft veel kontakt met de leden die in het 
verzamelgebied wonen en met verenigingen die daar gevestigd zijn zodat 
veel kennis wordt uitgewisseld. Voor nadere informatie kunt u kontakt 
opnemen met tel.nr. 010-480.2961 of info@laca.nl of www.laca.nl 

 

http://www.pzvdeachterhoek.nl/
http://www.multilaterale2017.nl/
mailto:info@laca.nl
http://www.laca.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 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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Het 25 jarig jubileum van Ap Koopman 
 

In onze bijeenkomst van 7 mei jl. hebben wij kort stilgestaan bij het feit 

dat Ap Koopman 25 lid was van LACA. Het mooie was dat we niet 

vantevoren hadden aangekondigd dat we hem zouden huldigen en dat 

Ap zich ‘van geen kwaad bewust’ was toen hij in de zaal zat. Dus toen hij 

naar voren werd ontboden kwam deze huldiging als een volslagen 

verrassing. En dat was precies onze bedoeling. Wij hebben Ap in de loop 

der jaren leren kennen als een enthousiast lid die ook regelmatig 

artikelen bijdraagt aan ons blad. Gezien zijn voorliefde voor 

aardrijkskunde c.q. grensgeschillen gaan veel van zijn artikelen over dit 

onderwerp en wij zijn daar heel blij mee omdat het steeds tot leerzame 

en interessante artikelen leidt. 

Wij hebben Ap voorzien van 

een fles Chileense wijn en we 

hebben naderhand gehoord 

dat hij deze met veel smaak 

heeft genuttigd. Namens alle 

LACA leden hopen wij dat we 

nog vaak van zijn bijdragen 

aan de vereniging mogen 

genieten. Op bijgaande foto’s 

ziet u de uitreiking in beeld.  
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Postzegelveiling RIJNMOND: 

 inzendingen altijd welkom 

 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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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 vroeg Herman Rekers uw hulp over zegels van Uruguay 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 werd aan de verzamelaars van 
Uruguay gevraagd om dit te verklaren; hierop reageerde Paul Weda met 
de verklaring dat het hier een kleurproef betreft. Hij heeft er zelf ook 
verschillende van in zijn verzameling in afwijkende kleuren. Opgelost !  
 
Ook kwam er nog een reactie op de T-zegel die we toonden in Corre(i)o 
nr. 40 van oktober 2015. Paul Weda meldt dat dit een particulier lokale 
portzegel uit Mexico is die gebruikt werd in Mexico stad, Celaya, 
Irapuato, Monterey en Veracruz. In Yvert heeft deze zegel nr. 5 van de in 
totaal 8 vermelde waarden en in andere catalogi wordt deze zegel niet 
eens genoemd. Met uitzondering van de catalogus van Celis Cano uit 
1974 die er zelfs 11 meldt. De zegels hebben een perforatie van 11 
zonder watermerk, hebben een verschillend formaat en zijn typografisch 
gedrukt. Dank voor deze verklaring ! 
 

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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In deze Corre(i)o vindt u een artikel van Hans Vinkenborg 
over de zegels van de Republica del Capacua 

 
Verder vindt u in dit blad een artikel van Anton Luijendijk 
over guano/grondstofwinning in Peru/Chili en hoe dit tot 

een oorlog heeft kunnen leiden. 
 
 
 

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