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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, redacteur en web- Hans Vinkenborg, e.mail: j.a.vinkenborg@ziggo.nl 

master     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 € 30,00 per jaar voor gewone leden. Electronische of inter-
netleden 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. 
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Inleiding door de Voorzitter 
 
Dit is alweer de laatste bijeenkomst van LACA in 2016. Het bestuur 
nodigt u van harte uit om op deze eindejaars bijeenkomst een drankje te 
komen drinken op ons aller goede gezondheid en om te genieten van de 
jaarlijkse bitterballen die worden geserveerd. Ook al is het nu misschien 
nog wat te vroeg, toch wensen wij u allen nu alvast een voorspoedige 
jaarwisseling en fijne feestdagen toe. Het zou fijn zijn als u samen met 
ons het glas daarvoor komt heffen ! 
 
In deze Corre(i)o kijken we o.a. terug naar de vorige bijeenkomst die we 
samen met KSP (Spanje-Portugal) hebben gehouden. Hierop zijn veel 
positieve reacties bij ons binnengekomen. Het lijkt voor herhaling vat-
baar. Het bestuur zal zich beraden of er in 2017 weer een bijeenkomst 
samen met een andere vereniging kan worden gehouden. 
 
Bij de komende bijeenkomst zal ook weer de eindejaarsveiling worden 
gehouden. Kom op tijd om te kijken naar de kavels want er zijn deze 
keer veel albums/verzamelingen te zien en dat vergt meer tijd. Vergeet 
s.v.p. ook 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 ter aanvulling van uw 
verzameling.  
 
Zoals we al enige tijd doen, 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. 
De veilinglijst is reeds eerder electronisch aan u verzonden en alleen per 
post verstuurd naar de leden waarvan wij geen email adres hebben. 
Beiden staan ook op de website van LACA. 
 
Ook deze keer bevat ons blad weer een aantal interessante artikelen 
over ons verzamelgebied. Anton Luijendijk schreef een artikel over een 
hachelijk avontuur dat hij beleefde aan boord van het ms Nordmark en 
via Ap Koopman ontvingen wij een mooi artikel over het opmeten van de 
landsgrenzen tussen Colombia en Venezuela door de SCADTA. Ik hoop 
dat u deze met veel plezier leest. Verder reken ik erop u weer te kunnen 
begroeten op onze bijzondere bijeenkomst op 10 december aanstaande.   
 
Hans Vinkenborg. 
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Agenda voor de komende bijeenkomst 
 

Op zaterdag 10 december 2016 houdt LACA weer 
een Algemene Ledenvergadering in het Cultureel & 
Vergadercentrum 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 ruim vol-
doende tijd beschikbaar om postzegels te ruilen of 
te kopen/verkopen aan de overige leden en aanwe-
zigen. Zoals bekend is de catering in de centrale 
ruimte in goede handen en kunt u daar uw koude/warme lunch gebrui-
ken.  
 
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  ruim gelegenheid om te kijken naar de kavels; er zijn deze 
keer veel verzamelingen zodat hiervoor meer tijd dan 
gebruikelijk wordt ingeruimd, en tegelijk:  

13.15 uur postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, nader kennis maken en 
informatie uitwisselen; 

14.30 uur als iedereen klaar is met het bekijken van de kavels begint 
dan de veiling, anders iets later; 

15.30 uur eindejaarsborrel met bitterballen, aangeboden door het 
bestuur en/of één der leden; 

17.00 uur sluiting. 
 
Neem gerust uw (ruil-)materiaal mee want er is voor en na de ver-
schillende agenda onderwerpen voldoende tijd om te postzegelen. Wij 
zien er naar uit om u weer allen te ontmoeten bij deze LACA bijeen-
komst, tot ziens op de bijeenkomst !  
 
 

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. Maar het is nog niet genoeg, 
heeft u al een bijdrage geleverd? 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 s.v.p. naar Hans 
Vinkenborg. 
 

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 bij Paul 
Weda een gratis exemplaar krijgen als u hierin bent geïnteresseerd en kennis maken 
met dit prachtige in kleur uitgevoerde spaanstalige blad. Hartelijk bedankt Wim ! 
 

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, KSP 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. Deze tentoonstelling/beurs is voor ons een mooie gelegenheid om LACA 
te promoten. Het zou mooi zijn als u dan ook iets uit uw verzameling kunt laten zien.  
 

Contributie betaling voor 2017 
De penningmeester verzoekt u dit jaar weer zelf de contributie over te maken naar de 
bankrekening van LACA. Met ingang van 2017 bedraagt de contributie € 30,- voor 
‘gewone’ leden en € 15,- voor electronische leden. Wij rekenen op uw tijdige mede-
werking. Zie de voorflap van dit blad voor het juiste bankrekening nummer ! Als u uit 
het buitenland betaalt kan dit per Paypal. Niet vergeten ! 
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BRIEVEN en POSTWAARDESTUKKEN LATIJNS AMERIKA 

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

 

Of bezoek mijn stand op één van de volgende beurzen: 

28 - 29 januari 2017 Filateliebeurs – Hilversum – NL 

15 – 18 februari 2017 STAMEPX – London - UK 

14 – 15 april 2017 Brievenbeurs – Gouda – 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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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 
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HET OPMETEN VAN DE LANDSGRENZEN TUSSEN 
COLOMBIA EN VENEZUELA DOOR SCADTA 
door: Walter Brandes (afbeeldingen van Klaus-Günter Tiede) 
Dit artikel is eerder verschenen in Heft 100-2/2000 van Arge LVE en met 
hun welwillende toestemming vertaald en bewerkt door Ap Koopman. 
 
Ter gelegenheid van de 300ste verjaardag van de aan de monding van 
de Rio Magdalena gelegen Colombiaanse stad Barranquilla, werd een 
jubileumboek uitgegeven, waarin ook de Duits-Colombiaanse luchtvaart-
maatschappij SCADTA werd geëerd. Zo wordt onder meer vermeld: 
 
"Het was december 1919, toen een aantal zakenlieden in Barranquilla 
een bedrijf oprichtten, namelijk SOCIEDAD COLOMBO-ALEMANA DE 
TRANSPORTES AEREOS (SCADTA), met een beginkapitaal van 
100.000 Colombiaanse pesos. Het doel van deze maatschappij was het 

opzetten van een binnenlands luchtvaartnet, 
met behulp van Duitse vliegtuigen. Na een 
uitgebreide studie van de atmosferische en 
landschappelijke gesteldheid van het gebied 
kwam SCADTA tot de conclusie dat voor deze 
vluchten alleen een watervliegtuig van het 
type JUNKERS in aanmerking kwam. Dit 
vanwege zijn geheel metalen constructie, die 
de best mogelijke bescherming tegen vocht 

en tropische warmte in de laaggelegen gebieden van het land 
garandeerde. 
Eind juli 1920 waren de eerste twee 
vliegtuigen uit Duitsland in Barranquilla 
aangekomen en gelost. Kort daarna begon 
het monteren van de vliegtuigen en de bouw 
van de eerste hangar onder de technische 
leiding van Fritz Hammer. Barranquilla is een groot handelscentrum, 
gunstig gelegen aan de monding van de Rio Magdalena. Er is geen 
directe verbinding met een spoorwegnet, dus is deze brede, bevaarbare 
rivier de economisch belangrijkste slagader van Colombia, die de kust 
met de regio's in het binnenland verbond en indirect, over een afstand 
van 1200 km, ook met de hoofdstad Bogotá. Tot nu toe werd de 
verbinding tussen de havens van het Caribisch gebied en de grote 
culturele centra van het land - zoals het bergachtige regio Antioquía met 
de stad Medellin, de hooglanden van Cundinamarca en Boyacá met 
Bogotá - door langzaam varende stoomschepen onderhouden. Er 
bestond daarom een dringende behoefte aan een snellere verbinding, 
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verzorgd door de watervliegtuigen, die zo ook een besparing in tijd en 
geld betekende. 
De eerste maanden werden benut met het maken van plannen en het 
doen van testvluchten. In oktober van 1920 bereikten de machines na 
een geslaagde vlucht, aan de bovenloop van de rivier Rio Magdalena, de 
havenstad Girardot, die door een bergtrein was verbonden met Bogotá.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 1: 75-jarig jubileum van de oprichting van de SCADTA (Mi. 1956) 
Afb. 2: Junkers F13 watervliegtuig, Barranquilla 1919 met reliefkaart van de Rio Magdalena (Mi. 1147) 
Afb. 3: Junkers F13 historische vliegtuigen 1920 (Mi 1056) 

 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4: Junkers F13, eeuwfeest eerste postzegel (Mi. 889) 
Afb. 5: Junkers F13 (IJsland Mi. 794) 

 
Een van deze vliegtuigen kreeg normale wielen in plaats 
van drijvers, en nadat talrijke andere problemen waren 
overwonnen, slaagde de eerste vlucht van de kust over de 
Cordillera naar de landingsplaats in de savanne van 
Bogotá, zo'n 2600 meter boven zeeniveau. Het belang-
rijkste resultaat van deze onderzoeken en proefvluchten 
was waarschijnlijk het besef dat de machines in hun 
oorspronkelijke vorm, weliswaar in Europa geheel 
voldeden, maar volgens de technische leiding van 
SCADTA, als gevolg van de atmosferische omstandigheden in de 
tropen, niet deugdelijk waren, zodat de leiding van SCADTA zich 
genoodzaakt zag aanpassingen aan te brengen om ze tropenbestendig 
te laten zijn. Omdat de fabriek in Duitsland de aanwijzingen, voorstellen 
en wensen van de technici zorgvuldig en adequaat oppakte, ontving 
SCADTA al snel onderdelen om bij de bestaande machines te 
vervangen en om te bouwen, waarmee deze geheel aan de vereiste 
omstandigheden voldeden. Hieruit bleek maar weer eens dat een model 
dat zich in Europa en de USA bewezen heeft, niet zonder meer overal 
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inzetbaar is, maar dat er soms gecompliceerde en dure aanpassingen 
nodig zijn om aan de afwijkende omstandigheden van een land te 
kunnen voldoen. 
Het kapitaal werd verhoogd naar 200.000 pesos. De gehele organisatie 
werd gewijzigd en SCADTA kreeg vergunning van de regering van 
Colombia om luchtpost te vervoeren en toestemming om postzegels uit 
te geven en te verkopen. Financieel bleef SCADTA op zichzelf aange-
wezen omdat bij de wereldwijde, moeilijke economische situatie, die ook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 6: Kaart van Colombia en de Andes met de rivieren die in de richting van de Amazone rivier 
afwateren (Mi. 684) 
Afb. 7: Een kaart van het noordwesten van Colombia en het spoorwegnet met in het rood de nieuw 
geopende spoorlijn Bogota-Santa Martha (Ferrocarril del Atlantico, 1961) (Mi. 1032) 
Afb. 8: een kaart van het wegennet in het noordwesten van Colombia (Mi. 957) 

 
in Colombia werd gevoeld, er geen overheidssubsidie in zat. Ongeveer 
medio augustus 1921 werd uiteindelijk een vluchtverbinding met vaste 
wekelijkse vertrekdata ingesteld tussen Barranquilla en Girardot (1.000 
km), Girardot en Neiva (150 km) en later tussen Barranquilla en 
Cartagena (120 km). Omdat men probeerde 
aansluiting te houden met de postschepen uit het 
buitenland, vlogen de watervliegtuigen de 1.000 
km naar Girardot op één dag, in acht uur, met 
vier tussenlandingen. Nu was de luchtpost, 
verzonden vanaf Barranquilla naar Bogotá, 
slechts 16 uur onderweg, namelijk de zojuist 
genoemde 1.000 km in acht uur en verder acht 
uur voor de resterende bijna 200 km per spoor 
over de Cordillera".  
Aldus de tekst uit het jubileumboek.               Afbeelding van een bagagelabel 

 
Omstreeks deze tijd bracht het noodlot Dr. Peter Paul von Bauer op het 
toneel, de allerbelangrijkste figuur in de geschiedenis van SCADTA. Hij 
kwam ter wereld op een familieslot in de buurt van het Oostenrijkse 
Klagenfurt, waar hij ook zijn jeugd doorbracht. Na de middelbare school 
studeerde hij werktuigbouwkunde en studeerde af in geografie, geologie 
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en antropologie. Op de Universiteit van Heidelberg studeerde hij 
vervolgens succesvol scheikunde en natuurkunde en hoewel jong, 
studeerde hij aan de Universiteit van München summa cum laude af in 
de filosofie. In 1908 kwam hij voor de eerste keer naar Colombia. Een 
paar jaar later - nog geen 28 jaar oud - nam hij in 1911 deel aan een 
expeditie van Dr. Hamilton A. Rice, die naar Manaus in Brazilië zou 
voeren en die tot 1913 duurde. Hierover schreef hij een boek in het 
Duits, dat in vakkringen in Londen, Berlijn en New York veel waardering 
kreeg. Hij wilde het ook vertalen in het Spaans, maar vond hiervoor 
weinig belangstelling, zodat deze expeditie in Colombia vrijwel onbekend 
bleef. In 1920 keerde hij als zakenreiziger naar Barranquilla terug. Op 
advertenties in Duitse kranten, had hij gereageerd en zich aangeboden 
als vertegenwoordiger van kwaliteitsproducten, om deze op zijn reis naar 
Zuid-Amerika te verkopen. Zo had hij zich op weerbestendige vouw-
stoelen voor in openluchtbioscopen gespecialiseerd (in de tropen was er 
weinig anders op dit moment). In die tijd reisde hij zeer bescheiden en 
gaf per dag 2 dollar uit aan logies en maaltijden. Hij stelde zich als Peter 
Bauer voor aan Albert Tietjen, die op dat moment Consul van Oostenrijk-
/Hongarije was, en sinds 1920 aandeelhouder in de firma Gieseken en 
ook directeur van het net opgerichte SCADTA. Bij de Duitse Club 
introduceerde hij von Bauer bij Louis Gieseken en bij de SCADTA - 
aandeelhouders Schnurbusch, Hammer en von Krohn, die met de eerste 
JUNKERS-vliegtuigen uit Duitsland waren meegekomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 9: landkaart uit de serie “Historia de la Revolucion de la Republica de Colombia” J.M.Restropo 
1827, naar aanleiding van het 150-jarig jubileum van de vereniging van Nieuw-Granada en Venezuela 
tot de republiek Groot-Colombia (1819-1830) door Simon Bolivar (Venezuela, Mi 1816) 
Afb. 10: kaart naar aanleiding van de vondst van platina in het departement El Choco (Mi. 778) 
Afb. 11: kaart met postroutes en de rivieren (Mi. 891) 

 
Tijdens een latere bijeenkomst in het huis van Adolf Held (uit Bremen) 
werd Peter Paul von Bauer de SCADTA vertegenwoordiging voor 
Europa aangeboden, want hij wilde terug naar zijn familie in München. 
Van daar uit probeerde hij ook de belangen van SCADTA te 
vertegenwoordigen. Terwijl von Bauer vanaf augustus 1920 in Duitsland 
tevergeefs SCADTA aandelen probeerde te verkopen, vooral bij 
bedrijven in Hamburg en Bremen, die uitgebreid handel dreven met 
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Colombia, reisden ook Hammer en Schnurbusch naar Europa op zoek 
naar financiële steun. Gedurende deze tijd hield alleen de piloot von 
Krohn de lijndienst in stand. Hij vloog eens per week met de enig 
inzetbare vliegmachine de Magdalena rivier 'op en neer' en hield 
daarmee SCADTA in leven. Dit was ook de tijd waarin von Bauer al 
vroeg in 1921 rond 100.000 dollar in SCADTA investeerde, hoewel zij 
bankroet leek te zijn. Ze stond bij Gieseken in Hamburg en andere 
financiers diep in het krijt. Piloten en ook andere werknemers hadden al 
een tijd geen salaris meer ontvangen. Er waren steeds minder 
boekingen door passagiers en één machine was al niet meer inzetbaar. 
Met andere woorden: SCADTA stond voor de ineenstorting. 
 
Von Bauer scheen voor de Deutsche Bank de belangrijkste 
gesprekspartner te zijn. Een van de directeuren in die tijd was een 
zekere von Strauss. Hij hoorde von Bauer welwillend aan, maar wees 
een deelname af en verwees hem met een goede aanbeveling de 
Deutsche Petroleum AG aan, die dan ook deelnam met 50.000 dollar. 
Ook Junkers verwierf een aandeel voor 27.000 dollar. Voor dit geld 
werden nog eens 2 vliegtuigen met een stuksprijs van 11.000 dollar 
geleverd, en aanvullend voor 10% van de waarde reserveonderdelen. 
Von Bauer kocht privé ook nog een machine, die hij later aan SCADTA 
verkocht. In oktober was alles geregeld en emigreerde hij met zijn ook 
adellijke vrouw, die buitengewoon aantrekkelijk was en hun beide 
kinderen - een zoon en een dochter - naar Colombia. Von Bauer's 
erfgoed bestond voornamelijk uit een grote suikerraffinaderij in Brünn. 
Een met von Bauer bevriende, uit Duitsland stammende Chileens-
/Peruaanse familie met de naam Gildemeister, kocht zich met 100.000 
dollar in deze suikerfabriek in en dit geld investeerde von Bauer weer in 
SCADTA. 
 
Hij maakte zich hiermee tot hoofdaandeelhouder van SCADTA, hoewel 
het bekend was dat Otto Kämmler, ook directeur van SCADTA en de 
latere Duitse Consul in Bogotá, in gesprekken met Prof. Junkers in 
Duitsland tevergeefs om een krediet had gevraagd. Junkers wist dat 
SCADTA-aandelen in Colombia slecht aan de man te brengen waren. Hij 
kende ook het Colombiaanse gezegde: "We willen niet mee aanzien, hoe 
ons geld wegvliegt". En hem was ook ter ore gekomen, dat de direc-
teuren van SCADTA al een jaar geen salaris hadden gekregen. De 
nieuwe kapitaalinjectie maakte het SCADTA mogelijk de schulden af te 
lossen en 2 extra vliegtuigen te kopen, goede werkplaatsen in te richten 
en een wetenschappelijke afdeling op te zetten.  Midden 1921 contrac-
teerde Dr. Peter Paul von Bauer in Duitsland ingenieur Hermann Kühl 
voor deze wetenschappelijke afdeling, dat zijn stokpaard was. Deze 
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nieuwe afdeling zou in eerste instantie luchtfoto's maken, maar een groot 
probleem was om geschikte apparatuur voor luchtfotografie te vinden. 
 
Vanwege de verloren oorlog, hield de Geallieerde Controle Commissie in 
Duitsland scherp toezicht op dergelijke aankopen en de fabricage van 
camera's voor luchtfoto's was verboden. Er werd dus zonder veel opzien 
tweedehands apparatuur gekocht en nachts stiekem over de grens naar 
Nederland gesmokkeld en naar Colombia verzonden. Op 28 oktober 
1921, bereikte deze apparatuur Barranquilla, vergezeld door de familie 
von Bauer en Hermann Kühl. 
 
Kort nadat in Bogotá de wetenschappelijke afdeling van SCADTA was 
opgezet, vond in Cucuta een conferentie plaats van drie internationale 
commissies, om de door de jungle lopende grens tussen Colombia en 
Venezuela in kaart te brengen. Tot nu toe liep deze grens als gevolg van 
een oud Koninklijk Spaans besluit door gebieden die nooit tevoren door 
blanken betreden waren en waar Indiaanse stammen woonden die de 
blanke man niet welgezind waren. Daaraan is in menige jungle-regio tot 
op de dag van vandaag niets veranderd. Dr. Von Bauer vloog naar 
Cucuta om de diensten van SCADTA aan te bieden. Hij stelde voor om 
de grens vanuit de lucht te fotograferen, in kaart te brengen en de 
resultaten door aanvullende wetenschappelijke metingen te documen-
teren. De leider van de Zwitserse arbitragecommissie, ene kolonel Lardi, 
wees dat voorstel af, omdat hij de traditionele methode prefereerde en 
niet veel op had met de moderne techniek. Nadat hij enkele weken in de 
jungle van Catatumba had doorgebracht, vroeg hij alsnog aan SCADTA 
om een offerte uit te brengen. Men kwam tot een overeenkomst, en 
onder leiding van Hermann Kühl werden aan de commissie in Cucuta, 
conform afspraak en op tijd, alle foto's en resultaten overhandigd. 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 12: Vliegtuig boven het Titicaca Meer (Bolivia, Mi. 195) 
Afb. 13: Watervliegtuig/postvliegtuig Junkers F13 (Zweden, Mi. C34/761) 
Afb. 14: Junkers F13 op een zegel van Finland (Finland, Mi. B4).   

 
Ook bij deze opdracht beleefde men enkele avonturen. Zo viel bij een 
vlucht op 2.000 meter hoogte plotseling de motor uit. De machine 
bevond zich boven het tropische regenwoud, geen paden, geen wegen, 
nergens een open plek. Terwijl de machine in glijvlucht kwam, lukte het 
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de piloot om de brandstoffilter uit te bouwen, te reinigen, te hermonteren 
en de motor opnieuw te starten. Op een hoogte van ongeveer 300 meter 
boven de jungle sprong hij opnieuw aan en de vlucht kon zonder verdere 
incidenten met succes beëindigd worden. 
 
Het opmeten van de grens was het eerste grote succes voor de 
onderzoeksafdeling. De wereldwijde echo hiervan was geweldig en ook 
het geografisch instituut in Parijs feliciteerde SCADTA met hun succes. 
In de loop der jaren werden nog vele opdrachten voor het in kaart 
brengen van land door middel van luchtfoto's uitgevoerd. Zo werd in 
opdracht van de Colombiaanse regering de mondingsdelta (Bocas de 
Ciniza) van de Magdalena rivier gefotografeerd, het grensverloop tussen 
Colombia en Panama vastgelegd, de pijpleiding van de Andian Oil Co en 
de olievelden van de Tropical Oil Co gedocumenteerd evenals de 
savannen, in opdracht van verschillende oliefirma's, die geïnteresseerd 
waren in de ontsluiting daarvan.   
 
Helaas ging in 1939 tijdens een expeditie het vliegtuig, de LETICIA, 
verloren en met dit vliegtuig het grootste deel van de wetenschappelijke 
afdeling. Vanwege de in Europa heersende oorlog ontstond in de USA 
het gerucht, dat de LETICIA niet was verongelukt, maar rechtstreeks van 
Colombia naar het hoofdkwartier van de Deutsche Wehrmacht was 
gevlogen, om de luchtopnamen en kaarten van het Panamakanaal aan 
de Duitse legerleiding te overhandigen, wat natuurlijk onzin was. Pas 
vele jaren later vond men het wrak van de LETICIA in de buurt van het 
dorp Sumapáz in de Andes, precies daar waar ze volgens opdracht 
gevlogen had. De crashsite is tegelijk het graf van de wetenschappelijke 
afdeling van SCADTA. 
 
 
Stempels gebruikt op de post vervoerd door de watervliegtuigen van de SCADTA: 

 
 

 
 stempel watervliegtuig (paars) 1922 

 stempel Despachada en hidroavion 
(vervoerd per watervliegtuig) 1924 

 stempel ‘Hidroavion’ zwart (1925-1932) 

    stempel ‘Por Hidroavion’ in rood (1932-
1940). 
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DE LACA / KSP BIJEENKOMST VAN 1 OKTOBER JL. 

Tijdens de bijeenkomst van 1 oktober jl. werd een gemeenschappelijke 

bijeenkomst gehouden van LACA en KSP (Spanje-Portugal) die goed 

werd bezocht. Tijdens die bijeenkomst werden maar liefst 3 presentaties 

gegeven, door Paul Weda over de zegels met de kruiser Montevideo uit 

Uruguay, door Frits van Beekum over enkele vervalsingen van o.a. 

Brazilië en door Hans Vinkenborg over de scheepszegels uit 1903 van de 

staten Guayana en Maturin uit Venezula. Van deze laatste presentatie en 

van de zaal ziet u hieronder nog enkele foto’s.  

 

De presentatie van Hans Vinkenborg ging over deze 

zegels en de vervalsingen hiervan. Er werd uitgebreid 

toegelicht waaraan je deze eigenschappen kunt 

herkennen. In een toekomstig artikel zal door hem in 

dit blad ook aandacht aan deze zegels worden 

besteed. 
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HET “MS NORDMARK” OP RAMKOERS   

door: Anton Luijendijk 
 
 
Wij voeren in juli 1969 met ms Nordmark uit van Amsterdam met een 
lading stukgoed naar diverse havens in het Caraïbische gebied. Op veel 
schepen heb ik als supercargo met plezier gevaren, maar op de Nordmark 
liep dat toch geheel anders.  

 
Het schip was Duits, van 
de Reederei Nord te 
Hamburg. De gezag-
voerder was van Duitse 
komaf; maakte zijn eerste 

reis 
voor deze rederij. Hij had al 12 verschillende rederijen 
“gediend”; of dit ook tot 13 ongelukken heeft geleid? 
Hij was erg nationalistisch; “Deutschland über alles” 
gold hier boven de belangen van de 
chartermaatschappij: de HAPAG was voor hem 
belangrijker dan de KNSM. Daardoor is een partijtje 
koffie aan ons voorbij gegaan in Puerto Cortes, toen 
de man na een avondje passagieren te laat aan boord 
kwam zodat een schip van de Hapag vóór ons naar 
die haven kon vertrekken. Hij was een stille drinker. Was dan ook vaak 
met te veel op aan boord en op de brug, wat wel tot onhebbelijk gedrag 
jegens de havenautoriteiten heeft geleid. En als hij een avondje was 
wezen stappen, kon je niet meer op hem rekenen. 
 
Er was een Duitse herdershond aan boord die Jimmy heette en die vaak 
in de hut van de supercargo sliep.  Jimmy was eens achtergevaren en 
ging na deze ervaring nooit meer alleen de 
wal op. Trok er iemand zijn schoenen aan 
(men liep doorgaans aan boord op sandalen 
en slippers), dan was hij er met een 
kwispelende staart en een opgewekte blaf bij 
om mee van boord te gaan. Ooit was hij met 
zijn tweelingbroertje Charly achtergevaren in 
een haven; Jimmy is toen per vliegtuig 
nagestuurd naar de Nordmark. De Duitse 
herder was de enige aan boord, die ik vertrouwen kon. 
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We hadden al heel wat haventjes aangedaan, waar de lading uit Europa 
gelost werd. Tortola, San Juan, Santo Domingo, Kingston en nog vele aan 
de Oostkust van Midden Amerika waren al afgewerkt, toen wij op door 
gevaarlijke riffen afgeschermde rede van Belize ten anker kwamen. Daar 
kwamen de bootwerkers met de lichters mee aan boord om de nog 
overgebleven lading te lossen. Er waren daar ook enkele koks bij die voor 
de bootwerkers moesten gaan koken. In enorme potten, aan een driepoot 
gehangen boven een vuurtje zo op ’t dek, werden kippenbouten, bonen, 
uien, rijst enz. gedaan en aan de kook gebracht. Was het eten klaar, werd 
het werk stilgelegd en ging men schaften; dan waren die ketels in een 
ommezien leeg. Ik heb er ook wel van gegeten, want voor een Duits biertje 
waren zij wel te porren. Dit eten smaakte 
verrukkelijk.  
Maar er dreigde een gevaarlijke ontwikkeling. 
Er was een orkaan in aantocht, die het ons 
weleens erg moeilijk zou kunnen maken; 
tijdens het lossen op de rede van Belize 
moesten we plotseling vertrekken voor de 
naderende orkaan Francelia, die over Jamaica 
weg zou trekken naar Florida, maar die tegen 
alle verwachtingen en natuurwetten in haar 
koers naar WtZ (258°) verlegde en recht op ons 
afkwam. En daar achter dat gevaarlijke rif van 
Brits Honduras lagen wij dus niet veilig meer! 
In de haast hadden wij de tussendekken niet meer kunnen sluiten en 
lading voor Guatemala lag daar nog los op dat dek. 
 
Het schip stoomde urenlang koers oost, vóór de wind, die nu snel tot 
orkaankracht aanwakkerde. Het zicht werd door het opwaaiende water 

sterk verminderd. Ook op de radar alleen maar 
witte vlekken van de ruwe zee. Ik ben maar 
naar de brug gegaan. Daar stonden de ramen 
wagenwijd open voor een goed zicht op die 
nevelige zee. Er was niemand op wacht! We 
voeren langs de kust van Honduras richting 

Jamaica; aan bakboord lagen op enkele mijlen de Bahía-eilanden, die ik 
niet eens inzicht heb gekregen, ook niet op de radar. Toen het oog van de 
orkaan passeerde was het even stil; daarna sloeg de wind in een klap om 
zodat we weer voorzichtig aan richting Belize konden koersen, achter de 
orkaan aan. Daar zijn we naar de notaris gestapt om een “Statement of 
facts” te maken voor het geval dat er schade aan schip en/of lading was 
ontstaan; de stad lag er ontredderd bij; bomen en telefoonpalen lagen kris 
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kras over de straten en er waren nog al wat ijzeren golfplaten van de daken 
afgewaaid. 
 

De thuisreis werd 
aangevangen met koffie 
(rechts) uit Puerto Bar-
rios (links) te Guatemala  
en uit La Ceiba te 
Honduras voor NW 
Europa en tabak uit 

Puerto Plata te Santo Domingo voor Santa Cruz de Tenerife van de 
Canarische eilanden en voor Bremen. 

Tabak kan niet bij andere 
lading die geur- en 
smaakgevoelig is, zoals 
koffie en thee. Gelukkig 
was Tenerife de eerste 
loshaven, zodat alle 
tabak in de 
tussendekken kon wor-
den geladen. De luik-
hoofden naar de onder-
ruimen  werden met 
presennings (afdek-

kleden van zeildoek)  afgedekt, zodat de tabaksgeur niet de koffie kon 
bereiken en omgekeerd. Het onderruim kon geventileerd worden via de 
kokers; het tussendek via de mangaten in het luik bij rustige zee en droog 
weer. 
 

Tijdens de oversteek 
was er alleen maar 
goed weer, dank zij 
een hogedrukgebiedje 
dat met ons meetrok. 
De lading tabak werd 
dan ook in zeer goede 
conditie gelost. 
Slechts enkele balen 
met geringe water-

vlekken t.g.v. het dekwassen bij een lekkende deur. De verscheper was 
erg tevreden en gaf iedereen sherry; hoe hoger de rang, des te meer 
flessen. Ik vermoed dat de kapitein een hele kist met zes of meer flessen 
heeft ontvangen. 
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Van Santa Cruz de Tenerife naar Le Havre is het nog vijf dagen varen. 
Omdat de 3de stuurman in Santa Cruz afgemonsterd was – hij zou daar 
gaan trouwen en zijn wittebroodsweken doorbrengen (had wel in Puerto 
Plata een venerische ziekte opgelopen, die zich enkele dagen vóór 
aankomst hier openbaarde!) – liep de gezagvoerder één wachtje per 
etmaal mee: de platvoetwacht van 16 – 20 uur. Maar wat ik al verwachtte: 
hij was er nauwelijks of hij hing daar beneveld van de drank op de brug 
rond. Was het van de sherry uit Tenerife? Gelukkig was er wel een 
roerganger om het schip op koers te houden. (De “onder de gages” waren 
nog geen geroutineerde roergangers, vandaar dat zij op deze manier 
geoefend werden). 
Mijn hut was aan bakboordzij met ook een paar poorten aan de voorzijde. 
Tijdens die wacht keek ik elk half uur even uit naar de kim aan 
stuurboordzij om te zien of daar de “kust” wel veilig was. De eerste dag 

van de kleine oversteek 
was er niets aan de hand, 
maar op 5 of 6 oktober 
1969 zag ik op 3 streken 
daar een opbouw van een 
schip nog gedeeltelijk 
achter de kim. Een half 
uur later voer er een diep 
afgeladen tanker nog 
steeds op 3 streken! En 
dus was er kans op aan-
varing. Als supercargo 
kon en mocht ik me er niet 

mee bemoeien. Maar er je hachje bij inschieten, dat was weer het andere 
uiterste. 
Als ik de wachtdoend officier op dat andere schip was geweest, had ik het 
nooit zo ver laten komen. Dan had ik ruim van te voren een paar graadjes 
opgestuurd en was ik achter de Nordmark langs gevaren. Beter dan maar 
wachten tot je eigenlijk bijna niets anders meer kunt dan een rondtorn 
maken over stuurboord of de machine op volle zee stoppen, maar dan had 
je heel wat uit te leggen!!!!  
De tanker verwachtte nog steeds maatregelen van onze kant. Ik was maar 
eens naar de brug gegaan, de ouwe was aanwezig, maar hij gaf geen 
orders om uit te wijken. En omdat iedere bemoeienis van mijn kant een 
averechtse uitwerking zou hebben gehad, heb ik de 1ste officier in zijn hut 
op de hachelijke situatie gewezen, maar hij had er geen oren naar. 
Staande op de bakboordvleugel zag ik dat het schroefwater van de tanker 
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in de midscheeps was gekomen. Hij lag dus gestopt. Dat was tenminste 
wat, want wie weet wat voor lading die jongens aan boord hadden!  
Onze gezagvoerder ging toen eerst bakboord uit om vervolgens weer 
stuurboord uit te gaan en eindelijk, eindelijk hadden we de tanker op een 

tiental meters aan bakboordzij. Het was de  “Daghastan” 
uit Newcastle en het was er zwart van de mensen op 
het sloependek. Blijkbaar had de kapitein van de tanker 
het noodalarm gegeven en was iedereen naar de 
sloepen gegaan. Onze ouwe gaf een lange stoot op de 
fluit en na een minuut of twee, nog een. Ik schaamde 
me opvarende te zijn van dit schip. 
 
In Bremen ging het schip gelukkig uit charter. Ik had 
werk van dit voorval  willen maken, maar na enkele 
dagen thuis raakt het op de achtergrond en éénmaal op 

de volgende reis komt het er niet meer van. En dat is wat me toch altijd 
nog dwars zit, dat ik toen geen actie heb ondernomen. En ik zou zo graag 
eens het journaal van de Daghastan willen inzien, wat daarop die dag is 
genoteerd! 
 
Koffie op enkele zegels uit ons verzamelgebied: 
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Orkaannavigatie. 
 
De kennis bij de nautische 
dienst aan boord was gericht 
op de praktijk. Zo hadden we 
geleerd dat orkanen in alle 
oceanen voorkomen in een 
strook van 5° tot 35° behalve 
in de zuid Atlantische 
oceaan, die geheel orkaan-

vrij is. Ook in de strook tussen 5°N en 5°Z komen zij niet voor. En de 
orkaantijd is voor de Atlantische Oceaan van augustus tot oktober. 
Attent waren wij in tropische gebieden waar het dagen achtereen kon 
regenen; dat kon een ontstaansgebied van een nieuwe orkaan zijn. Op de 
route van Het Kanaal naar Paramaribo kwamen we wel in zo’n gebied, dat 
dan met ons meetrok met ongeveer de zelfde snelheid, waardoor je geen 
zons- of stersbestek meer kon maken. En probeer dan maar eens een 
gebied als Suriname of Guyana aan te lopen of de kleine Antillen, wanneer 
je enkele dagen geen positie hebt kunnen bepalen. Het GPS was er toen 
nog niet! 
 

De barometer en de 
barograaf waren be-
langrijke instrumenten; 
was alles in de tropen 
normaal, dan tekende 
zich op de barograaf 
een mooie golvende 
lijn af die de “dage-
lijkse gang van de 

luchtdruk” voorstelde. Dit was 
het verloop van het weer 
onder invloed van de zon. 
Werd die golvende lijn een 
rechte (bij een dalende lucht-
druk), dan was het weer 
verstoord en dit kon zich al 
dicht bij een orkaan voor-
doen. De wind viel dan weg, 
ook al zat je in de pas-
saatzone en de zee werd dan 
spiegelglad met meestal een 
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beginnende deining, die je de richting 
kon geven, waar de orkaan lag. De 
bewolking (veel cirrus) gaf ook een 
indicatie. De kern van de orkaan is in 4 
kwadranten te delen; de lengteas in de 
bewegingsrichting en een loodlijn hierop 
midden in het oog verdelen de orkaan in 
4 kwadranten, waarvan die rechts voor 
op N.Br. (links voor op Z.Br.) de gevaar-
lijkste is (meeste wind en golven uit alle 
richtingen - stortregens). Het oog heeft 
een diameter van 30 – 50 km, de orkaan meet 400 – 600 km. 
 
Uiteraard volgde de marconist de weerberichten en gaf deze aan de 
kapitein door. Zo’n orkaan trekt eerst bijna evenwijdig aan de evenaar door 
naar het westen en zal uiteindelijk af gaan buigen van de evenaar af naar 
het noorden en uiteindelijk als depressie een noordoostelijke koers gaan 
volgen. Dat zo’n weersysteem zich niet altijd aan deze regels 

 
houdt moge duidelijk zijn. In ons geval daar bij Honduras, boog de orkaan 
af zelfs naar de evenaar toe en stak zondermeer bij Salvador de Andes 
over. Maar ook al hadden wij dit vooraf geweten, dan was het in die hoek 
toch al te laat geweest en dan moet je open zee kiezen en alles daar 
afwachten.  
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Wat is het gevolg van zo’n orkaan: veel vogeltjes van allerlei soorten 
vlogen aan boord of werden daar neergesmakt, waarvan de meesten het 
niet overleefden. 
 

 
 
Boven: Storm op zee en het verloop van de orkaan Francelia in 1969. 
Onder: het laden van bananen en tabak in de haven van Puerto Cortés in Honduras. 
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        Boven: de haven van Puerto Cortez in Honduras met haar spoorverbinding. 
 
 
 
 

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 / 2017: 
De datum van de laatste LACA bijeenkomst in 2016 is 10 december 2016. In 2017 
houden we bijeenkomsten op 18 maart, 27 mei, 7 oktober en 16 december.  

 
BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN 2016 / 2017: 

 
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 ook dit jaar weer met een 
promotiestand aanwezig zijn. Meer info op de website www.eindejaarsbeurs.nl.  
 

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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28 / 29 januari 2017: 
In de Dudok-Arena, Arena 303 in Hilversum wordt de jaarlijkse FILATELIEBEURS 
gehouden. Per auto: afslag 33 op de A-27 Hilversum, daarna bij het 2e stoplicht linksaf. 
Laca zal aanwezig zijn met een promotiestand, komt u ook ? Nadere info: 
www.filateliebeurs.nl  
 
24 / 25 maart en op 29 / 30 september 2017: 
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. Het beursgebouw is naast de ringweg rond Antwer-
pen 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.antwerpfila.be.  
 
14 / 15 april 2017: 
Jaarlijks wordt vóór de paasdagen in Sportcentrum ‘De Mammoet’ in Gouda (Calslaan 
101) de BRIEVENBEURS gehouden waar een groot aantal handelaren 
vertegenwoordigd zijn die brieven, post(waarde-) stukken en prentbriefkaarten 
verkopen. Hier kun je soms leuke dingen tegenkomen ! Laca heeft een stand op deze 
beurs. Nadere info staat op de website: www.brievenbeurs.com   
 
22 / 23 april 2017: 
In Diemen wordt de beurs/propaganda-tentoonstelling FILAMANIFESTATIE 2017 
gehouden voor wedstrijdcategorie 2 en 3. Dit is in de Sporthal aan de Bernhardlaan 2 
te Diemen. Nadere info: www.filamanifestatie.nl  
 
11 / 13 mei 2017: 
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 
vanuit Nederland. Aanbevolen. Meer info op: www.briefmarkenmesse-essen.de. 
 
13 mei 2017: 
Op deze datum wordt FILANUMIS 2017 georganiseerd in de Expo-Houten. Het is een 
munten- en postzegelbeurs. LACA zal aanwezig zijn met een stand. Nadere info: 
www.wbevenementen.eu  
 
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, Van der Meer 
de Walcherenstraat 3 in Lichtenvoorde. Gratis entree. 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. 
 

http://www.filateliebeurs.nl/
http://www.antwerpfila.be/
http://www.brievenbeurs.com/
http://www.filamanifestatie.nl/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.pzvdeachterhoek.nl/
http://www.multilaterale2017.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 voor-
keur 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., M.H. t/m 
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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 zegelmateriaal 
gezocht, en wel alsvolgt: Antioquia Mi. 1, 37, 38, 59 en 70, Cordoba Mi. 
1 en 2, Cundinamarca Mi. 5, 6 en 11, Ecuador Mi. 148, 149, 289 en 
D137, Canal Zone Mi. I/VII, P6, 14 en 15, Nevis Mi. 18, Panama Mi. 45, 
Santander Mi. 8 en 14 en Tolima Mi. 2, 14 en 47. Als u iets heeft wordt u 
verzocht contact op te nemen op telefoon nr. 070-511.3102. 
 
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.  
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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. 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 opgelost, 
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 !! 
 

Deze keer ontvingen wij een bijdrage van Dick Fraai. Het 
gaat over een zegel van Brazilië die werd uitgegeven op 
9 oktober 1996 met een waarde van R$ 10,00.  Waarom 
is deze zegel vreemd?  In de eerste plaats was de 
nominale waarde zeer uitzonderlijk. De normale 
frankeerwaarde voor binnenlands gebruik in die tijd 
varieerde van R$ 0,15 tot ca. R$ 0,50. Deze zegel is 
moeilijk te krijgen in gebruikte toestand. In de tweede 

plaats was het een toegangsbewijs van de vereniging Defensores da Natureza, 
de Braziliaanse Natuurmonumenten of Wereld Natuur Fonds. Door het kopen 
van deze zegel betaalde men zijn lidmaatschap. Postfris is de zegel goed 
verkrijgbaar. Nu, 10 jaar na uitgifte, wordt de zegel ook bruikbaar voor frankering 
van bijvoorbeeld “Aangetekend” naar het buitenland. In de RHM-catalogus heeft 
de zegel het nr. SP-1 gekregen en wordt het gezien als de eerste 
gepersonaliseerde zegel. In de Michel staat deze zegel in de rubriek 
Spendenmarken (giftzegels) met nr. 1.  Bij Yvert staat hij tussen de gewone 
zegels met nr. 2298, maar met vermelding van fiscaal-postaal gebruik. De 
cataloguswaarde in Michel is € 19,-- voor postfris en € 22,-- voor gebruikt. Op 
internet sites wordt deze zegel te koop aangeboden voor ca. € 15,-- postfris en 
op FDC al voor ca. € 27,--.   
Met recht een Vreemde Eend in de Bijt. Bedankt Dick. 

Tenslotte, wie kan er iets zeggen over deze 

zegel van Nicaragua ? Waar staat deze in de 

catalogus en wat is een ‘dia de la raza’? Blijkens 

de afbeelding is de zegel uitgegeven in 1937 en 

diende hij voor het frankeertarief luchtpost. Wie 

kan ons helpen ? 

 



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 Walter Brandes en 

Klaus-Günter Tiede over het Opmeten van de Lands-
grenzen tussen Colombia en Venezuela door de SCADTA 

 
Verder vindt u in dit blad een artikel van Anton Luijendijk 
over het ms Nordmark op Ramkoers en orkaannavigatie. 

 
 
 

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