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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. 

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:rc.tilman@xs4all.nl
mailto:norry59@hotmail.com
mailto:pweda@live.nl
http://www.laca.nl/
mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:rc.tilman@xs4all.nl
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Inleiding door de Voorzitter 
 
Op 18 maart houden wij de eerste bijeenkomst van LACA in 2017 en 
zoals gebruikelijk is de eerste bijeenkomst tevens de Algemene Leden-
vergadering. In de bijeenkomst zullen wij stilstaan bij de aktiviteiten die 
we in 2016 hebben volbracht en bij de financiële stukken over 2016 van 
de penningmeester en de begroting voor 2017. Ook zijn er weer jubilea 
te melden, waaronder 2 heel bijzondere jubilea want Jan van Rijn en 
Richard Tilman zijn beiden inmiddels 50 jaar lid van de vereniging. 
Verder zijn er een aantal functies die dit jaar expireren en waarvoor u 
zich kandidaat kunt stellen (penningmeester c.q. kascommissie); 
overigens zijn de huidige leden herbenoembaar. Indien u zich ook wilt 
inzetten voor de vereniging dan is dit een goede gelegenheid om het te 
melden. Ik hoop dat u in grote getale aanwezig kunt zijn om deze 
bijzondere bijeenkomst mee te maken.  
 
Als u niet in de gelegenheid bent om een (bestuurs-)functie te vervullen 
dan bent u vast wel in staat om eens een stukje te schrijven voor ons 
blad. Te weinig leden leveren artikelen aan en dit werk komt daardoor te 
vaak neer op de schouders van enkele ‘vaste’ schrijvers. Terwijl wij 
weten dat ook u iets te melden heeft over uw verzameling, wat u 
meegemaakt heeft in postzegelland of iets dat interessant is voor de 
andere leden. Denk hier eens over na, blijf niet achter en doe s.v.p. 
aktief mee om ons blad variatie en bestaansrecht te geven ! 
 
Er is deze keer geen veiling maar u kunt wel vast kavels inleveren voor 
de bijeenkomst van mei. Neemt u wat mee ? Vergeet s.v.p. ook niet om 
aandacht te schenken aan de veilingen van onze adverteerders, zij 
zorgen voor een deel voor onze inkomsten en zij verdienen uw voorkeur 
als u iets wilt kopen ter aanvulling van uw verzameling.  
 
Ook deze keer bevat ons blad weer een aantal interessante artikelen 
over ons verzamelgebied. Anton Luijendijk schreef een fantastisch artikel 
over het leven van en de geschiedenis rond Simon Bolivar. Een zeer 
leerzaam artikel. Dat geldt ook voor het artikel ‘Oma in New York’ en het 
artikel van mijn hand over de plaatfouten op ‘Pelon’-zegels van Puerto 
Rico. 
Ik hoop dat u deze artikelen weer met veel plezier leest. Verder reken ik 
erop u weer te kunnen begroeten op onze bijzondere bijeenkomst op 18 
maart aanstaande.   
 
Hans Vinkenborg. 
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Agenda voor de komende bijeenkomst 
 

Op zaterdag 18 maart 2017 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 de bijeenkomst 
begint om 1 uur. Er is ruim voldoende tijd beschik-
baar om postzegels te ruilen of te kopen/verkopen 
aan de overige leden en aanwezigen. Zoals bekend 
is de catering in de centrale ruimte in goede handen en kunt u daar uw 
koude/warme lunch gebruiken.  
 
AGENDA  
De gedetailleerde agenda van de jaarvergadering 2017 werd u ook op 4 
maart jl. per email toegestuurd. Dit omvat o.a.: 
12.00 uur  zaal open voor de leden + ruilen, verkopen/kopen + er is 

gelegenheid om te lunchen; 
13.00 uur  opening van de ALV bijeenkomst 2017 en inleiding door de 

voorzitter + bestuursmededelingen en ingekomen stukken; 
13.05 uur  bespreking van de bestuursaktiviteiten in 2016/jubilea 2017; 
13.10 uur bespreking financieel jaarverslag 2016 door penningmeester 

(dit ligt ter inzage); 
13.15 uur verslag van de kascommissie; 
13.15 uur voorstel goedkeuring jaarverslag 2016 en decharge bestuur; 
13.20 uur verkiezing/herbenoeming penningmeester (Richard Tilman – 

herbenoembaar) en leden kascommissie (Martin Beekhuis en 
Herman Rakers – herbenoembaar); 

13.25 uur bestuursvoorstel goedkeuring begroting 2017 (ligt ter inzage); 
13.30 uur rondvraag, daarna postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, na-

der kennis maken en informatie uitwisselen; 
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 bijzondere LACA 
ALV bijeenkomst, 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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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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BRIEVEN en POSTWAARDESTUKKEN van LATIJNS AMERIKA 

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

 

Of bezoek mijn stand op één van de volgende beurzen: 

14 - 15 april 2017 Brievenbeurs - Gouda  

2 - 3 juni 2017 Hollandfila - Barneveld 

20 - 22 oktober 2017 Postex - Apeldoorn 

 

 

           

 
                                  

 

   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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Berichten van het bestuur 
  
Artikelen 
Wij zijn nogsteeds blij met meer bijdragen van de leden als 
het gaat om het schrijven van artikelen. Ook al hebben we 
inmiddels al wel een aantal artikelen ontvangen. 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. Uw artikel mag van 
hoog technisch filatelistisch gehalte zijn, maar ook met minder diepgang zijn uw 
bijdragen van harte welkom. Stuur uw bijdrage s.v.p. naar Hans Vinkenborg. 
 

Boekje voor Peru verzamelaars 
In onze vorige Corre(i)o meldden wij dat u (als u Peru verzamelaar bent) bij Paul 
Weda nog een exemplaar van het blad ‘Filatelia Peruana’ kunt ontvangen, zolang de 
voorraad strekt. Inmiddels vernamen wij dat dit tijdschrift uit Peru bij de tentoon-
stelling PhilaTaipei in 2016 maar liefst ‘vermeil’ heeft gewonnen met 80 punten in de 
literatuur klasse. Ons lid Wim de Gelder in Lima is daar voorzitter van de vereniging 
en wij feliciteren hem hierbij met het behalen van deze prijs. Geweldig ! 
 
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. 
Denkt u hier vast even over na, we gaan het nader bespreken.  
 

Contributie betaling voor 2017 
Voor degenen die hun contributie 2017 nog niet hebben voldaan doen wij een 
dringend verzoek om dit alsnog over te maken naar onze bankrekening (zie voor-
flap). Met ingang van 2017 bedraagt de contributie € 30,- voor ‘gewone’ leden en € 
15,- voor electronische leden. Wij rekenen op uw tijdige medewerking. Als u uit het 
buitenland betaalt kan dit per Paypal. Niet vergeten ! 
 
Diverse berichten 
Heeft u ook een Vreemde Eend gevonden, zie rubriek, meldt het s.v.p. direct bij ons ! 
Neemt u in maart vast uw veilingkavels mee voor de mei veiling ? 
Wist u dat u ook donateur kunt worden van LACA. Meer informatie bij de voorzitter. 
Heeft u inlogproblemen op onze website? Meldt het bij de voorzitter en u wordt ge-
holpen. Ook als u een bijdrage heeft voor de site bent u bij hem van harte welkom. 
De veiling van Corinphila is 8-11 maart, de veiling van Rijnmond is 26-27 mei en de 
veilingen bij Philatino/Jalil zijn wekelijks (zie ook de advertenties in dit blad !). 
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OMA BEZOEKT NEW YORK ! 
 
Het was in 1920 toen er een advertentie verscheen in een gezag-
hebbende krant in New York. Deze luidde:  
 

"Engelse verzamelaar, op doorreis in deze stad, zoekt de Engelse 
postzegel van 6 penningen uit 1902 in de kleur groen. Ik betaal een 
hoge prijs voor mooie exemplaren!".  
 

Verder werd nog zijn naam vermeld en het hotel waar hij tijdelijk 
verbleef. Verschillende handelaren doorzochten hun voorraden en 
vonden veel zegels van dit type dat relatief veel voorkwam, maar alle 
exemplaren bleken violet van kleur te zijn. Een groene varieteit kwam in 
de catalogus niet eens voor ! Desgevraagd was de verzamelaar bereid 
toe te lichten dat er per vergissing verschillende vellen in de verkeerde 
kleur gedrukt waren maar dat deze tijdig door de Posterijen werden 
vernietigd, op 1 vel van 25 zegels na. Dit ene vel kwam in handen van 
een bedrijf in Londen die deze zegels nietsvermoedend voor frankering 
gebruikt heeft, vooral op brieven naar New York. 
 
Er gebeurde enige dagen niets en geen enkele handelaar vond in zijn 
voorraad een groen exemplaar. Toen kwam bij één van de handelaren 
een stokoude dame binnen met een dik stoffig postzegelalbum in haar 
grote tas. Zij meldde dat haar echtgenoot onlangs was overleden en dat 
zij bij het opruimen onderin de kast dit album had gevonden. Was de 
handelaar wellicht bereid het te kopen? De handelaar bladerde wat door 
het album zonder iets van belang tegen te komen en had al bijna zijn 
prijs kenbaar gemaakt toen zijn oog viel op een exemplaar van de 
bewuste Engelse zegel van 6 penningen uit 1902 in de kleur groen! Hij 
kreeg bijna ter plaatse een hartstilstand. 
 
Toen de handelaar was uitgekeken vertelde de oude dame nog dat haar 
overleden man haar altijd verteld had dat de zegels een aardig bedrag 
vertegenwoordigden en dat zij van de opbrengst, die hij op tienduizend 
dollar schatte, haar pensioentje nog aardig kon aanvullen. Maar zij gaf 
aan dat ze bereid was genoegen te nemen met een iets lager bedrag als 
de handelaar haar contant kon betalen. Na de onderhandelingen die 
volgden veranderde het album uiteindelijk van eigenaar voor een bedrag 
van twee-en-een-half duizend dollar. 
 
De volgende middag ging de gelukkige handelaar naar het hotel waar de 
Engelse verzamelaar zijn intrek had genomen, maar de receptionist 
vertelde hem dat deze juist was uitgecheckt. Maar na een kort moment 
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van teleurstelling realiseerde de handelaar zich dat hij de zeldzame 
zegel ook wel aan een andere verzamelaar zou kunnen verkopen. Hij 
draaide zich om, om naar buiten te gaan, toen hij oog in oog kwam te 
staan met een bevriende collega handelaar die eveneens op zoek bleek 
te zijn naar de Engelse verzamelaar. 
 
Toen ze aan elkaar duidelijk maakten met welk doel zij in het hotel waren 
kwamen er nog meer bekende handelaren het hotel binnen die ook door 
de oude dame bezocht bleken te zijn. Al snel kwam men tot de conclusie 
dat men blijkbaar massaal was opgelicht. 
 
Vele duizenden mijlen verderop reiste de "Engelse verzamelaar" 
tesamen met een oude dame die niemand minder dan de bewuste oude 
weduwe uit New York bleek te zijn, en hij zei: "Zie je wel moedertje, hoe 
je met een beetje kennis van chemicaliën gemakkelijk de kleur violet van 
een waardeloze postzegel kunt veranderen in een lukratieve groene". 
 
 

 
 
 
 
 

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

verzamelgebied Midden- en Zuid Amerika. U vindt daar b.v. alle voorgaande 
nummers van onze Corre(i)o, veel links naar interessante websites en informatie 
over boeken en catalogi van ons verzamelgebied. Dat wilt u toch niet missen ? 

http://www.laca.nl/
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ENIGE ‘PELON-TYPE’ PLAATFOUTEN OP 
POSTZEGELS VAN PUERTO RICO. 
door: Hans Vinkenborg 
 
In dit artikel wil ik u enige (beroemde) plaatfouten laten zien op zegels 
van het ‘pelon-type’ van Puerto Rico. Deze zegels tonen een afbeelding 
van koning Alfonso XIII als kind van 3 jaar oud, de leeftijd waarop hij tot 
koning van Spanje en haar koloniën werd gekroond. Omdat het kind 
nogal kaal was op die leeftijd werd dit type zegel ‘pelon-type’ genoemd 
wat in het Spaans ‘nogal kaal’ betekent. De zegels zijn in de jaren 1890-
1897 verschenen en zijn gebruikt in Spanje, Cuba, Puerto Rico en de 
Filipijnen. De naam van de graveur was Don Eugenio Juliá y Jover en 
zijn naam ‘Julia’ staat onderaan in het zegelbeeld. De zegels hebben 
kamtanding 14 en zijn gedrukt in Madrid bij de Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre.  
 
Ik laat in dit artikel 3 plaatfouten zien en de eerste staat in de 
Puertoricaanse filatelie bekend onder de naam ‘Rico-Roto’. Roto 
betekent ‘gebroken’. De andere twee plaatfouten zijn redelijk onbekend 
en komen niet in een catalogus of publikatie voor. Deze heb ik de naam 
gegeven ‘O-Roto’ (gebroken O) resp. ‘C dubbele punt’. De eerste twee 
plaatfouten zijn het gevolg van breuken in het cliche en de derde is 
waarschijnlijk een etsfout. Om de plaatfouten goed te kunnen tonen heb 
ik zelf 2 tekeningen gemaakt die hieronder zijn opgenomen. 
 
Voor de goede orde vermeld ik eerst nog dat er in Puerto Rico in de 
jaren 1890-97 vier series zijn uitgegeven met dezelfde afbeelding van de 
kindkoning in verschillende kleuren, nl. in 1890, in 1891/92, in 1894 en in 
1896/97. De ‘pelon’ zegels zijn rond de Spaans-Amerikaanse oorlog van 
1898 nog verschenen als opruimingsuitgifte met de opdruk ‘Habilitado 
para 1898 y 99’ en met ‘Impuesta de guerra’ met en zonder toeslag.  
 
Een plaatfout is essentieel anders dan een drukfout of druktoevalligheid. 
Een plaatfout ontstaat als het cliche is beschadigd en deze komt 
dientengevolge voor op ieder vel dat op die drukplaat wordt gedrukt. Een 
druktoevalligheid is een éénmalige verstoring van het gedrukte beeld als 
gevolg van een vuiltje of een oneffenheid in het papier of een verkeerde 
viscositeit van de inkt of andere incidentele verstoring. Omdat de 
drukplaten van de pelon zegels jarenlang zijn gebruikt komen de eerste 
twee plaatfouten voor op meerdere emissies.  
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De 'Rico-Roto' plaatfout. 
Deze plaatfout wordt in een aantal 
publikaties beschreven en in de Edifil 
catalogus vermeld. Hiernaast ziet u een 
tekening die ik van deze plaatfout heb 
gemaakt. Boven de zegel staat Puerto-
Rico en het woord Rico is gebroken 
(‘roto’). 
Iedere waarde in de series zegels had 
zijn eigen drukplaat en deze breuk komt 
voor in de drukplaat van de zegels van ‘4 
milésimas’. Hij is gevonden in de eerste 
drie series zegels. Daarna is hij in de drukkerij ontdekt en gerepareerd 
en in de vierde serie komt deze plaatfout niet meer voor. In de Edifil 
catalogus staat deze plaatfout overigens alleen vermeld bij de tweede 
serie van 1891/92 en in alle andere catalogi nergens. Wel wordt deze 
plaatfout beschreven in de boeken van Billig en van Garcia Lomas, in het 
artikel van Luis Alvarado in Puripex 1977 en in de catalogus van Hugo 
Storer. 
 
Ik heb in mijn verzameling een flinke hoeveelheid zegels met deze 
plaatfout want in ieder vel van 170 zegels zat er één. Behalve van de 
zegels van de eerste serie want daarvan zijn maar weinig vellen in 

omloop gekomen a.g.v. een brand op het 
hoofdpostkantoor in 1890. Ik ben nog op 
zoek naar deze plaatfout uit de eerste 
serie! Het blok van vier zegels uit de 
tweede serie toont de 
plaatfout op de zegel 
rechtsonder. De helder 
bruine zegel hiernaast 
komt uit de derde serie en 
toont deze plaatfout even-
eens.  
Zegels met deze plaatfout worden maar 
zelden te koop aangeboden omdat veel 

handelaren/verkopers deze plaatfout over het hoofd zien. De meeste 
zegels heb ik gewoon op Ebay gekocht van verkopers die niets door 
hadden ! 
 
De ‘O-Roto’ plaatfout. 
Op de tekening hierna ziet u de veel zeldzamere plaatfout met de 
gebroken tweede ‘O’ van Puerto-Rico. Toch heb ik er in de loop der jaren 
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ook hiervan al redelijk veel gevonden in 
verzamelingen en op Ebay. De zegel 
toont twee stippen rechtsboven de ‘O’ 
die het gevolg zijn van het afbreken van 
de letter ‘O’ in het cliche. Ook deze 
plaatfout komt 1x voor op elk vel van 
170 zegels met een waarde van ‘4 
milésimas’. Echter, deze plaatfout komt 
alléén voor in de vierde serie uit 
1896/97, dus de lichtgroene zegel !  
Daarnaast komt deze plaatfout voor op 
de zegels van de opruimingsuitgiften 

a.g.v. de oorlog. Hierbij ziet u een 
afbeelding van deze zegel met en 
zonder opdruk.   
 
De 'C dubbele punt' plaatfout 
Deze plaatfout komt alleen voor bij de 
zegels met een waarde van ‘4 centa-
vos de peso’. In plaats van een enkele punt na de ‘C’ van centavo zien 
wij hier een dubbele punt. Dus dan staat er ‘4 c: de peso’. Ik heb deze 
plaatfout gevonden bij zegels uit de derde en de vierde serie van resp 
1894 en 1896/97. De bovenste punt is iets kleiner dan de onderste punt. 
Er zijn geen zegels met deze plaatfout uit de eerste en tweede serie 
want die hadden geen 4 centavos waarde en evenmin wordt deze 
plaatfout ergens vermeld. U ziet hierbij afbeeldingen van de twee zegels 
en daarnaast een uitvergroting waarop de plaatfout beter zichtbaar is.  

 
Voetnoot/bronvermelding: 
1) de Puripex 1977 en Puripex 1992 publicaties met artikelen van resp. 

L. Alvarado en D. de Jesus, SFPR, San Juan, PR. 
2) J. Garcia Lomas, ‘Reseña Inventario de marcas, sellos, pruebas y 

enteros postales de Puerto Rico como dependencia postal Española’, 
Madrid, 1977. 

3) H. Storer, ‘Catalogo Filatelico de Puerto Rico’, San Juan, PR, 1977. 
4) Catálogo Unificado Especializado de Sellos de España y Dependen-

cias Postales, deel 3, Edifil, Madrid, 1996. 



PARTNER IN THE GLOBAL PHILATELIC NETWORK

Voorfilatelie Poststukken

Prentbriefkaarten Munten/penningen

Postzegels

Bankbiljetten

* Nieuw adres! * 
Mor te lmolen 3  ·   1185 XV amstelveen 

Tel .  020 -  624 97 40  ·   info@corinphi la.nl

www.COriNPHiLa.NL   

RUIM 40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES!
BEL OF E-MAIL ONS VOOR EEN VRIJBLIJVENDE TAXATIE OF ADVIES

COriNPHiLa 
VeiLiNGeN
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Simón Bolívar 
door: Anton Luijendijk 
 
In het algemeen is niet veel van de geschiede-
nis van Latijns Amerika bij ons Nederlanders 
bekend. Wat we wel kennen is het verhaal van 
de zilvervloot (la Flota India), die vanuit 
Panama, Cartagena of Veracruz vertrok naar 
Sevilla (Spanje). Het zilver werd in Panama 
vanaf de kust van de Stille Oceaan over de 
Andes vervoerd met muildieren en aan de 
“Atlantische” zijde aangeleverd. Vandaar ging 
het schip richting Spanje. In 1628 heeft Piet 
Heyn zo’n vloot de baai van Matanzas (Cuba) 
ingejaagd, veroverd en mee naar huis ge-
voerd.  En daarmee houdt de kennis van de historie van Latijns Amerika 
vaak op. Daarom dit artikel. 
  

In 1783 werd in het Noorden van 
Zuid Amerika Simón José Antonio 
de la Santísima Trinidad Bolívar y 
Palacios Ponte y Blanco geboren; 
hij had al 3 broers en zussen en er 
kwam er na hem nóg een ter wereld. 
Hij werd bekend onder de naam 
Simón Bolívar (de klemtoon ligt op 
de i en niet op de o van Bolívar, 
zoals wij Nederlanders die naam 
plegen uit 
te spre-

ken) en hierbij ziet u zijn geboortehuis. Zijn 
ouders waren geboren en getogen in 
Caracas; hun voorouders waren in 1589 al 
geëmigreerd naar het land dat nu Venezuela 
heet en werkten als belastingambtenaren 
voor Philips II. Lang heeft Simón zich niet 
kunnen koesteren in de warmte van het 
ouderlijk huis, want zijn ouders stierven toen 
hij nog heel jong was. Vele voogden heeft hij 
gehad en ook een leraar (rechts), bijwie hij zo 
slecht gehuisvest was, dat hij menig keer is 
weggelopen en weer is teruggebracht.  



13 

 

  
Met die voogd (Simon Rodríguez, zie afb.) heeft hij op latere leeftijd in 
Europa nog Klassieken gestudeerd, want hij reisde veel en zijn studie 
werd bekostigd uit de erfenis, die vader en moeder voor hun kinderen 
hadden vastgelegd. In Europa zette hij zijn studies voort; hij ontmoet 

daar Von Humboldt (zie afb.) en 
Bonpland, ontdekkingsreizigers die 
ook in Zuid Amerika onderzoeking-
en deden. Hij maakt er kennis met 
een jonge vrouw met wie hij in 
1802 trouwde. Maar kort na 
aankomst in Caracas is zij aan de 
gevolgen van de gele koorts ge-
storven. Door deze gebeurtenis 
heeft Simón nooit meer willen 
trouwen. Na haar dood ging hij 

voor de tweede keer naar Europa en reisde daar met Rodríguez door 
Italië. Op de Monte Sacre te Rome aangekomen in 1805 zwoer hij zijn 
vaderland te zullen bevrijden.  
  
1811 – 1816  De verenigde provinciën van Nieuw Granada (= Colom-
bia); 1810 – 1812  de eerste republiek van Venezuela en 1813 – 1814 
de tweede republiek van Venezuela 
Terug in Venezuela sloot hij zich aan bij de 
Patriotten, die in 1810 in opstand waren ge-
komen tegen het Spaanse bewind. Daar is op 
5 juli 1811 de onafhankelijkheid uitgeroepen 
en de Eerste Republiek gesticht. De Spaanse 
ambtenaren werden van hun posten ontheven 
en ingescheept naar huis.  

 
De situatie na het uitroepen 
van de onafhankelijkheid: 
rood = gebied der konings-
gezinden en groen = gebied 
der patriotten. 
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Zegels ter herinnering aan de opstand van 19 april 1810 tegen het heersende bewind, de 
progressieve Junta neemt het bewind over (links), en de bekrachtiging van de onafhankelijk-
heid op 5 juli 1811 (rechts). 

In Spanje was de situatie intussen totaal gewijzigd: Napoleon had het 
daar voor ’t zeggen en dwong koning Karel IV en zijn zoon Ferdinand VII 
af te treden ten gunste van Napoleons broer José. Alles was onzeker en 
het nieuws druppelde langzaam binnen; de berichten waren soms tegen-
strijdig. In Spanje was inmiddels de onafhankelijkheidsoorlog uitgebro-
ken. De Junta van Caracas stuurde Simón naar Londen om hulp te vra-
gen voor de strijd tegen de kolonialen en om wapens te kopen. Helaas 
kreeg hij nul op zijn rekest, want de verovering van Spanje door Napo-
leon hadden de kansen gekeerd. 
 

 
Hij maakte er contact met generaal 
Francisco de Miranda (rechts) en 
samen met hem wist hij enkele 
compromissen met de Engelsen te 
sluiten. Bolívar wist de Junta zover te krijgen dat de generaal weer terug 
kon keren naar Venezuela en onder hem wist Kolonel Bolívar snel 
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carrière te maken door gebruik te maken van zijn strategische kennis. Hij 
had een aandeel in een overwinning te Valencia en hij had op eigen 
initiatief het moraal in de Valles de Aragua verbeterd. Hij werd daarvoor 
bevorderd tot Luitenant-Kolonel. 
  
La Restauración (de restauratie voor Spanje), La Reconquista (de 
herovering voor de revolutionairen) 
Daarna was hij minder gelukkig. De Miranda, bevelhebber van het leger 
en de baas toen nog van Bolívar, verloor de strijd in Puerto Cabello en 
mede door een zware aardbeving sloeg de balans door naar de 
koningsgezinden en zo moest De Miranda wel capituleren op 26 juli 
1812, waarna de Spaanse heerschappij over Venezuela werd hersteld. 
Simón Bolívar en De Miranda vluchtten naar La Guaira, waar Bolivar met 
een list De Miranda overleverde aan de Spanjaarden om vrijgeleide te 
krijgen. Zo kreeg hij toestemming naar Curaçao te varen, dat bezet was 
door de Engelsen waar hij intrek nam in het Octagon.  

Vervolgens vertrok 
hij naar Cartagena, 
waar hij op 15 
december 1812 
het manifest van 
Cartagena schreef. 
Daarin werd vast-
gelegd wat er in 

Venezuela was misgegaan en daarin werd Colombia gewaarschuwd niet 
de zelfde fouten te maken. En hij legde hierin de onafhankelijkheid van 
Colombia en Venezuela vast. Ook de val van de Eerste Repubiek wordt 
hier uitvoerig belicht evenals het federale systeem, waar hij een groot 
voorstander van was. 
Er volgde een strijd op leven en dood. Nu be-
gon zijn militaire carrière: aangesteld als luite-
nant-kolonel zuiverde hij allerlei gebieden van 
koningsgezinden en leverde enkele veldslagen: 
bij Agua de Obispo, waar de troepen van 
Girardot en Cañas vernietigend werden versla-
gen; bij Niquitao, waar 450 koningsgezinden 
gevangen werden genomen; bij Los Horcones 
waar 300 gevangenen en veel bruikbaar 
materiaal werd buit gemaakt en bij Taquanos 
waar nog eens 200 man in de ketenen werden 
geslagen. Na de slag bij Cúcuta in 1813 lag het Venezolaanse gebied 
voor hem open. En het was hier waar zijn Campaña Admirable (won-
derbaarlijke veldtocht) begon. 
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Hij rukte op naar Mérida, verdreef er de 
koningsgezinden, waardoor hij daar de titel 
‘El Libertador’ ontving van de Stadsraad. 
Vervolgens werd het gebied gezuiverd van de 
Spaansgezinden, die - volledig onder de voet 
gelopen - werden verslagen in Taguanes, 
waarna de weg naar Valencia en Caracas 
open lag. Op 6 augustus 1813 marcheerde hij 
met zijn troepen triomfaal Caracas, de 
hoofdstad van Venezuela, binnen. De  
Tweede Republiek van Venezuela was een 
feit.  
  
Maar er was nog steeds een Kapitein van het Spaanse leger: José 
Tomás Boves, bekend om zijn moed en berucht om zijn wreedheid, die 
met een goed getraind leger in het bergland van Venezuela huishield. 
Bolívar wilde hem samen met het legeronderdeel van Generaal Mariño 
aanvallen, maar Mariño was nog in de Oosthoek van Venezuela. 
Uiteindelijk wist hij zich met hem te verenigen in Cumaná in 1814. En 
omdat de situatie in Venezuela chaotisch was - de Spaansgezinden 
hadden nog vele gebieden in handen en de revolutionairen zaten niet op 
één lijn - vertrok Bolívar via Colombia, waar hij de leiding over het gehele 
leger had gekregen naar Jamaica, waar hij de vermaarde brief van 
Jamaica schreef.   
  

Brief uit Jamaica:  
 
Ik wil - meer dan iemand anders - zien, dat 
in Amerika de grootste natie ter wereld wordt 
gevormd, niet om grootte en rijkdom, maar 
om haar vrijheid en glorie. 
                                                                   
Simón Bolívar, 1815. 
  
 
Maar na een aanslag op hem zocht hij zijn 
toevlucht in Haïti. Hij ontmoette er Luis Brion 
(Curaçaoënaar), zijn ervaren admiraal, die 
een plan maakte om via het eiland Santa 

Margarita weer voet aan wal te zetten in Venezuela. Hij had nagedacht 
op Haïti over de mislukte staatsgreep en had de aanpak nu goed in 
beeld: alle Spanjaarden moesten het continent uit, zodat zij niet weer in 
staat waren de revolutionairen aan te vallen en om dat te bereiken 
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moesten in Zuid Amerika alle gebieden onder één centraal bestuurde 
natie worden gebracht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1817 – 1824 Onafhankelijk Colombia 

In 1816 keerde hij terug naar Venezuela, 
waar hij vergezeld door Luis Brion in 
Ocumare de la Costa aan land ging en 
zich voorbereidde om met een veldtocht 
La Nueva Granada (Colombia) te 
bevrijden. Hij paste zijn verordening tot 
de doodstraf aan in een gematigde straf 
waarin Spanjaarden niet werden gedood, 
tenzij zij tegen de revolutionairen streden.  
Manuel Piar (bevelhebber van het Vene-

zolaanse leger, zie hierboven) had intussen de Spanjaarden uit de 
Guyanas en La Angostura (nu Ciudad Bolívar) verdreven. Angostura 
(engte) ligt daar waar de Orinoco zich versmalt tot een rivier van normale 
breedte, die echter vanaf daar voor zeegaande schepen stroomopwaarts 
niet meer bevaarbaar is. Piar echter zou Bolívar zijn aangevallen om 
hem uit de weg te ruimen; daarom werd hij in 1817 gefusilleerd. Zo bleef 
Bolívar onbetwist opperbevelhebber van de strijdkrachten der onafhan-
kelijken.  
 
De bevrijdingsveldtocht (la campaña libertadora de Nueva Granada) 
was nodig om La Nueva Granada (het huidige Colombia) te ontdoen van 
de Spaanse overheersing. En op het congres van Angostura was be-
paald dat gestreefd zou worden naar grote eenheid, waarbij Colombia, 
Venezuela en Ecuador één rijk zouden vormen. De veldtocht begon op 
23 mei 1819 en duurde 77 dagen. 
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Murillo, de tegenstander van Bolívar, wist dat het Britse Legioen onder 
het commando van James Rooke mee streed aan de zijde van de revo-
lutionairen. En hij begreep dat de volgende stap zou zijn om zich te 
verenigen met José Antonio Páez, leider van de rebellen van de prairies 
- Los Llanos.  Maar de Spaanse troepen waren uitgeput en de 
seizoenregens waren net begonnen, waardoor het verkeer moeilijk en 
soms niet mogelijk was. 

De slag van 
Paya was 
het eerste 
gevecht. 
Terwijl gene-
raal Fran-
cisco de 
Paula San-
tander 
vanuit Colombia aanviel stak Bolívar de Andes 
over om de oostelijke tak van het gebergte vrij 
te maken van Spaanse soldaten. De Andes zijn 
hier zeer hoog en onherbergzaam; om hier over 
te steken was een huzarenstukje dat nog niet 

eerder was getoond. De vijand werd dan ook volledig verrast.  



19 

 

In de slag van Pántano de Vargas werden de Spanjaarden met hulp van 
het Brits bataljon onder Rooke verslagen en belet op te marcheren naar 
Bogotá. 

 
 
zegel ter nagedachtenis 
aan het overlijden van 
generaal Francisco de 
Paula Santander (links). 
 
 
 
Afbeelding van Francisco 
de Paula Santander 
(rechts). 

 
 
 

 
 

De slag van Boyacá (7 au-
gustus 1819) vond plaats op 
een hoogte van bijna 3.000 
meter, een hoogte waar de 
Spanjaarden niet op waren 
ingesteld. Bij deze veldslag 
die gewonnen werd door 
Bolívar werden 1.600 sol-
daten gevangen genomen. 
Ook de stad Tunja werd 
bevrijd. De opmars naar 
Bogotá was een triomf voor 
Simón Bolívar.  
 
 
 
 

 
1821 - 1831 Gran Colombia = Nueva Granada, Venezuela en Ecuador  
Op het congres van Cúcuta in 1821 werd de republiek Colombia gesticht, 
ook wel Gran Colombia genaamd en die omvatte toen La Nueva 
Granada en Venezuela; de republiek bestond uit Cundinamarca met 
Bogotá, Venezuela met Caracas en Quito met Quito. 
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Kaart van Gran Colombia 

 
Het eindoffensief begon op 24 juni 
1821 met de slag van Carabobo en 
de zeeslag op het meer van Mara-
caibo. Hierna was het Spaanse leger 
definitief verslagen. 
 

Zie de zegel rechts en hieronder, La Batalla de 
Carabobo. 

 

 

 
Het congres van Cúcuta. 
Het ontstaan van de Republiek van Colombia was officieel het eerste 
resultaat van dit congres. De Republiek was beter bekend onder de  
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naam Gran Colombia en in de grondwet werd vastgelegd dat het territo-
rium van de Republiek op dat moment bestond uit Nueva Granada en 
Venezuela, die weer verdeeld zijn in 3 departementen: Cundinamarca 
(Bogotá), Venezuela (Caracas) y Quito (het latere Ecuador) (Quito). Ook 
riep het congres in december van 1821 Bolívar uit als president van de 
Republiek en Francisco de Paula Santander als 
vice-president zodat de republieken van Vene-
zuela en Nueva Granada vanaf deze dag ver-
enigd zijn onder één roemrijke titel: Republiek 
van Colombia. 
 
Met de slag bij Pinchincha waar Generaal Sucre 
zegevierde was de weg vrij voor de bevrijding 
van El Perú. Guayaquil (in het latere Ecuador) 
werd met behulp van het leger bij het rijk ge-
voegd. Deze rijke provincie had zich ten tijde 
van de Spaanse tegenaanval (La Restauración 
genaamd in Spanje) zelfstandig gemaakt. 
  

 
In de slag van Ayacucho veroverde generaal 
Sucre het laatste Spaanse bastion op 9 de- 

 
cember 1824. Daarna was de 
weg vrij voor Bolívar, die de 
restanten van het vorige bewind 
opruimde en de “Suprema Auto-
ridad” (de hoogste macht) van 1 
september 1823 installeerde.  
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Vervolgens werd er een krachtig en goed 
getraind leger gevormd. Helaas viel het rijk al 
tijdens het leven van Bolívar uiteen. Bolivië 
werd afgescheiden van Perú en werd een 
zelfstandige staat ter ere van de Libertador. In 
1831 viel het rijk van La Gran Colombia uiteen 
in La Nueva Granada, Venezuela en Ecuador. 
 
Was Bolívar 
(rechts) een stra-
teeg? Hij was 
geen beroepsmi-
litair in de letter-

lijke zin van het woord; hij had basiskennis 
van strategie, misschien verkregen door de 
studie der Klassieken. Dit is gebleken uit de 
aanpak van een veldslag en uit de corres-
pondentie, die hij voerde. Nooit heeft hij 
een militaire school doorlopen. En hij was 
een uitstekend leider terwijl het geluk vaak aan zijn zijde is geweest. 
Bolívar stierf in Santa Marta, een mooie plaats aan de Caraïbische kust 
beoosten Barranquilla, aan de gevolgen van tuberculose op 17 
december 1830 op de Quinta van San Pedro Alejandrino, pas 47 jaar 

oud. Het officiële communiqué meldde: “A la una 
y tres minutos de la tarde murió el sol de 
Colombia” (Om 1 uur 3 in de middag stierf de 
zon van Colombia). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanvankelijk werd hij bijgezet in 
de kathedraal van Santa Marta, 
maar op 16 december 1842 werden de stoffelijke resten overgebracht 
naar de kathedraal van Caracas en bijgezet in de crypte naast de urnen 
van zijn ouders. Op 28 oktober 1876 werd hij bijgezet in het Nationale 
Pantheon te Caracas.  
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Het ‘Panteon 
Nacional’ in 
Caracas waar 
Simón Bolívar 
uiteindelijk zijn 
laatste rustplaats 
vond (links). 

 
 
 
Het officiele 
statieportret van 
Simón Bolívar als 
president (rechts).  

 
Commandante Chaves van Venezuela 
heeft het nog gewaagd om een onder-
zoek in te stellen naar de ware doods-
oorzaak van Bolívar in 2011, maar de 
resultaten daarvan zijn vaag. 
  
Bronnen:  
- Het internet - Simón Bolívar 
- de Winkler Prins 
- afbeeldingen uit eigen collectie. 

  
Nog een aantal extra afbeeldingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zeeslag van Maracaibo vond plaats in 1823 en 

deze zegels uit 1973 herinneren daaraan. Op de 

zegel links staan de commandant van de vloot Jose 

Padilla en de generaals Mariano Montilla en Manuel 

Manrique. 
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Overzicht van beurzen en bijeenkomsten 
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en internationale beurzen en 
tentoonstellingen die een raakvlak hebben met de Latijns Amerikaanse filatelie of waar u 
kans heeft daar iets van te vinden.  

LACA BIJEENKOMSTEN IN 2017: 
De data van de LACA bijeenkomsten in 2017 zijn 18 maart, 27 mei, 7 oktober en 16 
december.  

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN IN 2017: 
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 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.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 Messehaus 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 / 27 augustus 2017: 
Op deze data wordt in Den Bosch in de Maaspoort de MULTILATERALE HERTOGPOST 
2017 gehouden. Dit wordt georganiseerd door de KNBF en Stichting Hertogpost. Er is een 
tentoonstelling met ca 900 kaders in de categorie 1 en internationale deelname. Nadere info 
volgt tzt. Zie tevens de site www.multilaterale2017.nl. 

http://www.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 
voorkeur per e.mail. Dit is uw kans als u nog niet alles compleet heeft ! 
Corre(i)o is er ook voor u dus maak er gebruik van ! Als uw advertentie 
al is opgenomen, kijkt u dan s.v.p. even na of hij nog aktueel is. Nieuwe 
advertenties zijn welkom. 

Voor aankoop van filatelistisch materiaal kunt u tijdens 
de bijeenkomsten o.a. terecht bij ons lid Bert Brinkman 
die beschikt over een grote voorraad brieven van de 
meeste landen of bij Geert Reijnen voor zegels. Catalogi 
en literatuur kunt u kopen of bestellen bij Koos Fase. Als 
u geïnteresseerd bent in verzamelingen en bijzondere en of duurdere 
zegels dan kunt u terecht bij Corinphila of bij PZ Veiling Rijnmond of bij 
Philatino.com. (zie de advertenties elders in dit blad).  
 

Herman Rakers zoekt Ecuador fiscaal-postaal, bij voorkeur gebruikt 
behalve 1887 en telegraaf zegels gebruikt. Wie heeft dit materiaal ? 
Tel.nr. 035-5413190. 

Hans Vinkenborg zoekt: 

 originelen en nadrukken van de 1903 zegels van Estado Guayana, 
Maturin, Mariño, Yrapa, Sucre, Guiria en Yaguaraparo (Venezuela), 
allen met dezelfde afbeelding van een schip; 

 particulier uitgegeven zegels door scheepvaartbedrijven in het 
Caribisch gebied (La Guaira, Porto Cabello, San Tomas, Hapag, e.d.); 

 vervalsingen van zegels van Cuba en Puerto Rico, ook op brief; 

 postzegels van Puerto Rico waarop de plaatsnaam goed leesbaar is 
in de stempel, of zegels waarop een bijzonder stempel voorkomt. 
Het gaat hier bij voorkeur om losse zegels, maar alles is welkom; 

 ongebruikte briefkaarten Cuba, Edifil nrs. 20, 21, 23 en 24. 
Ook heb ik zelf veel zegels van Cuba en Puerto Rico dubbel, ik neem dit 
meestal mee naar de bijeenkomst maar u kunt mij ook rechtstreeks 
benaderen ! Telefoon: 023 - 525.6681 of e.mail j.a.vinkenborg@ziggo.nl. 

 
Alec Breunesse zoekt Uruguay LP Pegasus gebruikt, met leesbaar 
datumstempel; Spaans Cuba gebruikt opdrukken 1883 op Alfonso XII; 
Spaans Cuba telegraafzegels gebruikt; Argentinië gebruikt tussen 
1978-1990 en Argentinië gebruikte zegels met opdrukken M.A., M.G., 

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
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M.H. t/m M.R.C.; Inini gebruikte zegels. Als u wat heeft, dan graag 
contact opnemen via het e.mail adres: alecjbreunesse@gmail.com 

 
Koos Fase zoekt briefkaarten uit Brazilië vanaf het begin tot 1970 met 
een goed leesbare vertrek- en aankomststempel, liefst met bestemming 
Nederland ! Aanbiedingen s.v.p. naar info@silver-lightning.net  
 

Frits van Beekum zoekt vervalsingen van Brazilië en Mexico. Gaarne 
een berichtje via email: f.vanbeekum@gmail.com of telefoon nummer: 
06-5099.0053. 

 
Paul Weda zoekt bijzondere en/of mooie stempels op zegels, maar ook 
proeven, plaatfouten en afwijkingen. Ook andere bijzonderheden en 
fiscaalzegels zijn van harte welkom. Ook in boeken en catalogi is hij 
geïnteresseerd. Neem s.v.p. contact op voor overleg. Maar let op: dit 
verzoek geldt alleen voor Chili, Peru, Ecuador, Uruguay, Colombia, 
Cuba, Puerto Rico, Haïti en Dom.Republiek ! Overigens heeft hij ook 
veel aan te bieden van dit materiaal, dus als u zoiets zoekt kunt u ook bij 
hem terecht. Tel. nr. 010-480.2961 of per email pweda@live.nl.  
 
Ton Schotgerrits mist nog een aantal lastige en niet eens zo erg dure 
zegels van een paar landen. Wie kan hem helpen aan Bolivia Yv. Aero 
3 F, G, H en J en fiscaux 5, 9 en 10 +  Guatemala Yv. 76, 270, 272, 285 
en 290 + Venezuela Yv. Aero 74 en 547. Als u iets hiervan dubbel heeft, 
dan graag even bellen naar 030-228.5462. 
 
Peter Willems zoekt één of meer Schaubek albums van bruin kunstleer 
met goudkleurige versiering op de bovenste helft van het voorplat en op 
de rug “Schaubeks Permanent Album”. Deze zijn van ca. 1930. De 
inhoud is onbelangrijk, het gaat om de albums. Verder wordt zegel-
materiaal gezocht, en wel alsvolgt: Antioquia Mi. 1, 37, 38, 59 en 70, 
Cordoba Mi. 1 en 2, Cundinamarca Mi. 5, 6 en 11, Ecuador Mi. 148, 
149, 289 en D137, Canal Zone Mi. I/VII, P6, 14 en 15, Nevis Mi. 18, 
Panama Mi. 45, Santander Mi. 8 en 14 en Tolima Mi. 2, 14 en 47. Als u 
iets heeft wordt u verzocht contact op te nemen op telefoon nr. 070-
511.3102. 
 

Geert Reijnen heeft een zeer grote voorraad zegels van bijna alle 
landen van Zuid- en Midden Amerika zowel gestempeld als postfris. Als 
u hem gemist heeft bij een bijeenkomst kunt u hem uw mancolijst sturen 
naar g.reynen1@chello.nl of hem bellen op telefoon nr. 024-356.7491. 
Als prijsindicatie moet u denken aan 25% van Michel prijzen.  

mailto:alecjbreunesse@gmail.com
mailto:info@silver-lightning.net
mailto:f.vanbeekum@gmail.com
mailto:pweda@live.nl
mailto:g.reynen1@chello.nl
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Een Vreemde Eend in de Bijt 
Heeft u dat ook meegemaakt ? Je koopt een partijtje en 
dan zitten er ineens zegels tussen die je niet in een 
catalogus kunt thuisbrengen. In de rubriek 'Een Vreem-
de Eend in de Bijt' kunt u die zegels voorleggen aan de 
andere LACA leden en aan de redactie, bij voorkeur 
met een scherpe afbeelding. Dit kunnen vragen zijn 
met betrekking tot zegels, maar ook m.b.t. onbekende 
stempels, 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 !! 
 

In de vorige Vreemde Eend vroegen wij naar 
deze zegel van Nicaragua. Blijkens de 
afbeelding is de zegel uitgegeven in 1937 en 
diende hij voor het frankeertarief luchtpost. 
Van Paul Weda ontvingen wij de volgende 
informatie. De zegel is uitgegeven in onge-
tande blokken van 4 zegels zonder gom 

maar hij bestaat ook met tanding 11. Gedrukt bij ‘La Nueva’ in boekdruk. 
De zegel is zonder watermerk (Mi. 843-46, waarden 1, 4, 5 en 8 ct) voor 
binnenlands gebruik en zonder watermerk (Mi. 847-49, waarden 10, 15 
en 20 ct) voor buitenlandse luchtpost. Alleen de zegel van 20 ct komt ook 
voor met een watermerk. En er zijn diverse afwijkingen van deze zegels 
bekend. In de Michel catalogus staat verder vermeld dat de zegels zijn 
uitgegeven wegens de ‘Dia de la Raza’ (zie de zegel) en dat wordt 
vertaald als ‘Tag der Rasse’, de dag van het ras. Dit heeft dus blijkbaar te 
maken met de trots op de herkomst van de 
Nicaraguanen ! Wij hebben in meerdere landen in 
Zuid- en Midden Amerika gezien dat zo’n Dia de la 
Raza wordt gevierd. 

Tenslotte, de zegel hiernaast uit Cuba is blijkbaar 
uitgegeven in 1950 ter herdenking van het 100-
jarig bestaan van de vlag van Cuba. Hij heeft geen 
waarde opdruk en is ook niet in de catalogus terug 
te vinden. Wie kan ons hier meer over vertellen ? 

Hans Vinkenborg 



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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Simón Bolívar 

 

In deze Corre(i)o vindt u een artikel van Hans Vinkenborg 
over de bekende plaatfouten op ‘Pelon’-zegels van Puerto 

Rico 
Verder vindt u in dit blad een schitterend artikel van Anton 

Luijendijk over Simón Bolívar  
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Meldt u aan als lid van LACA ! 

 
U kunt ons bereiken op beurzen in Nederland en België of via de website 
www.laca.nl. Ons e.mail adres is info@laca.nl 
 
Voor nadere inlichtingen kunt u ook bellen met de voorzitter of de 
secretaris. 

LACA – EEN BRON VAN KENNIS !!! 

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

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

