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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/
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Inleiding door de Voorzitter 
 
Op 27 mei aanstaande houden wij weer een bijeenkomst van LACA in 
De Bilt. Deze keer zonder voorjaarsveiling omdat er te weinig kavels 
beschikbaar zijn; als u kavels heeft voor de najaarsveiling dan kunt u die 
wel vast meenemen. 
 
In de vorige bijeenkomst in maart hebben wij 2 bijzondere jubilea gevierd 
omdat Richard Tilman en Jan van Rijn dit jaar maar liefst 50 jaar lid zijn 
van onze vereniging. In deze Corre(i)o wordt daar nog even aandacht 
aan besteed.  
Op de ALV die werd gehouden zijn de stukken over 2016 goedgekeurd 
en zijn de leden die zich herbenoembaar stelden weer verkozen voor 
een nieuwe termijn. En dat waren Richard Tilman als penningmeester en 
de beide leden van de kascommissie. Bedankt daarvoor ! 
 
Als u zelf 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 vast wel 
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 ! 
 
Ook deze keer bevat ons blad weer een aantal interessante artikelen 
over ons verzamelgebied. Anton Luijendijk schreef weer een artikel, 
deze keer over ‘kolen bunkeren’ en Karel Zwart schreef een mooi artikel 
over de valse en welwillendheidsstempels van Ecuador. Daarop sluit een 
artikel van mijn hand mooi aan over de (valse) Spiro stempels op zegels 
van Midden- en Zuid Amerika, een leerzaam verhaal ! Verder wordt er 
zoals gezegd aandacht besteed aan de 2 leden die dit jaar 50 jaar lid zijn 
van LACA. En voor de fiscalisten is er ook nog een stukje over Cuba. 
 
Ik hoop dat u deze artikelen weer met veel plezier leest. Verder reken ik 
erop u weer te kunnen begroeten op onze bijeenkomst op 27 mei a.s.    
 
Hans Vinkenborg. 
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Agenda voor de komende bijeenkomst 
 

Op zaterdag 27 mei 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 agenda van de bijeenkomst is alsvolgt: 
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; er is bij deze 
bijeenkomst deze keer geen veiling ! 

13.05 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 LACA bijeen-
komst, tot ziens op de bijeenkomst !  
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Berichten van het bestuur 
  
Artikelen 
Zoals in het voorwoord al werd gemeld hebben wij nogsteeds behoefte 
aan meer artikelen voor het blad. 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 tech-
nisch filatelistisch gehalte zijn, maar ook met minder diepgang zijn uw 
bijdragen van harte welkom. Stuur uw bijdrage s.v.p. naar Hans 
Vinkenborg. 
 
Nog een boekje voor Peru verzamelaars 
Wim de Gelder heeft nogmaals een aantal boekjes beschikbaar gesteld 
aan LACA leden die zegels van Peru verzamelen. Paul Weda zorgt voor 
de distributie van deze boekjes ‘Filatelia Peruana’ en u kunt zich dus tot 
hem wenden zolang de voorraad strekt. In dit blad staat o.a. het eerste 
deel van een artikel over de PSNC van de hand van Hans Vinkenborg. 
Wij danken hierbij Wim voor zijn vrijgevigheid ! 
 
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 voorflap). Met ingang van 2017 bedraagt de contribu-
tie € 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 mei vast uw veilingkavels mee voor de 
najaarsveiling ? Wist u dat u ook donateur kunt worden van LACA, meer 
info bij de voorzitter. Heeft u inlogproblemen op onze website, meldt het 
bij de voorzitter en u wordt geholpen. Ook als u een bijdrage heeft voor 
de site bent u bij hem van harte welkom. Paul Weda is met een 
promotiestand o.a. aanwezig op Hollandfila en de Eindejaarsbeurs. 
De veiling van Corinphila (Zwitserland) is 7-9 juni, de veiling van 
Rijnmond is 9-10 juni en de veilingen bij Philatino/Jalil zijn wekelijks (zie 
ook de advertenties in dit blad !). Voor brieven kunt u bij Bert Brinkman 
terecht en voor boeken bij Koos Fase. 
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KOLEN BUNKEREN: een noodzakelijk kwaad – maar velen 

verdienden er een schamele boterham mee, al moesten zij zich 

blootstellen aan gevaren. 
door: Anton Luijendijk 

 

In het begin van de 20ste eeuw waren kolen het 

enig aangewezen brandstofmiddel, hout kon 

ook, maar dan moest je daar een enorme 

hoeveelheid van meenemen en die ruimte ging 

altijd ten koste van de lading. Maar die kolen 

moesten doorgaans in manden aan boord 

worden gedragen, naar de plaats dicht bij de 

ketels onder in het schip. En dan had je een 

heel dorp aan koelies nodig voor dat laden.  

Zo had je op verschillende plaatsen in het 

Caribisch gebied bunkerhavens, waaronder 

Guantánamo op Cuba, dat in 1903 

door de VS geleased is voor “coaling 

purposes and as Naval Station”. En 

uiteraard ook aan beide uiteinden van 

het Panamakanaal in Cristobal en 

Balboa werd gebunkerd, al waren de 

prijzen daar wat hoger, maar als je 

daar eenmaal langs kwam, liep je toch 

niet nog eens ergens een goedkope 

bunkerhaven aan om daardoor een halve dag of meer te verspelen.  

 

Overal ter wereld kon je bunkeren maar wat werd er niet van het 

sjouwvolk gevraagd: complete huzarenstukjes moesten er worden uitge-
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voerd. In Japan werden bamboesteigers en ladders gebouwd tegen de 

enorme huid van de schepen (zie boven) die vol waren met mensen die 

de manden met kolen aanpakten en naar boven doorgaven.  Daar zullen 

wel eens slachtoffers zijn gevallen! 

Als supercargo zat ik aan de kapiteinstafel samen met de gezagvoerder 

en de HWTK; vaak was ook de 1ste officier erbij. Die HWTK’s waren (op 

Duitse schepen) meestal ouderen van tegen de 65 jaar en soms nog 

ouder, want sommigen hadden onvoldoende pensioen opgebouwd. Zo 

was er een, die zijn gram spuide over het kolen bunkeren;  hij kon - al 

tafelend en op de lange deining - uren lang vertellen over de stoomvaart 

uit de jaren kort na WO1. En 

er waren toen blijkbaar nog 

veel stoomschepen die op 

kolen voeren, zie ook de 

kaart hiernaast uit St.Tho-

mas. Bij het bunkeren wer-

den de zakken kolen gedra-

gen of gesleept door de 

dienstgangen, vaak be-

woond door de werktuig-

kundigen, naar de 

opslagplaats. En 

dan lag het er vol 

gruis en stof. Zelfs 

in de belendende 

hutten, ook al had 

je de deur uit voor-

zorg “gebarrica-

deerd”, lag het stof 

tot in de kooien en 

op je nette burger-

pak in de kast.  

Op internet trof ik deze kaart aan uit St. Lucia (en ik moest toen 

onmiddellijk aan de verhalen van die “oude meester” denken) maar dat 

dames zich ook nog leenden voor dit vuile werk, daar sta ik van te kijken; 

dan moet de financiële nood toch wel erg hoog zijn geweest. 

Toegegeven op deze eilanden waren geen kolenmijnen; de kolen 
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moesten er zijn geïmporteerd. En het werk was er schaars; de bevolking 

verhoudingsgewijs groot. Dus alles aanpakken was er de boodschap. 

 

De Maagdeneilanden 

waren ten dele van 

oorsprong Deense ko-

loniën - vandaar de 

naam van de hoofdstad 

Charlotte Amalië,  ge-

noemd naar de 

koningin van Denemar-

ken en echtgenote van 

koning Christaan V. 

Deze zijn tijdens de 

WO1 uit veiligheidsoverwegingen (bedreigingen van Duitse U-boten etc.) 

verkocht aan de VS. En dat was 10 jaar na het contract met Cuba 

aangaande Guantánamo. Ik kan mij niet herinneren dat er KNSM-

schepen op die Amerikaanse Virgin-eilanden voeren. 

Het andere deel van de Maagdeneilanden was al van Groot Brittannië, in 

1672 gepikt van Nederland. Hier zaten o.a. Zeeuwse kolonisten, vandaar 

dat Tortola ooit Ter Tholen heette. Roadtown is de hoofdstad en de 

haven waar de KNSM ook geregeld op de rede (road) kwam om 

stukgoed te lossen. 

 

Pas in de jaren 30 kwam de stookolie die de kolen zou vervangen; olie 

kon opgeslagen worden in ruimten die voor andere doeleinden 

ongeschikt waren – dubbelebodemtanks etc. Je had een grotere 

actieradius dan met kolen en het was 

gemakkelijker en sneller te laden, maar het 

bracht wel veel schade aan het milieu bij 

calamiteiten. Helaas verloren veel mensen 

hun inkomsten, toen de kolen “out” waren; 

maar anderen – denk aan Aruba, Curaçao en 

de Golf van Maracaibo – konden in olie-

raffinaderijen te werk gesteld worden. 
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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: 

2 – 3 Juni 2017 Hollandfila  – Barneveld – NL 

13 – 16 September 2017 STAMPEX – London - UK 

20 -22 Oktober 2017 Postex – Apeldoorn – 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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REPUBLICA DEL CAPACUA (bis) 
 

In onze Corre(i)o nummer 44 van oktober 2016 schreven wij een artikel 

over de niet bestaande republiek Capacua waarvan een hele serie 

postzegels zijn uitgegeven. Deze zijn dus allemaal vals (inclusief de 

stempels) en de republiek bleek een verzinsel van de Belgische 

handelaar Moens. De zegels en enveloppen gefrankeerd met deze 

zegels duiken echter regelmatig op in de websites waar postzegels te 

vinden zijn. Hieronder tonen wij u graag nog een brief die Nico Verhoef 

onlangs kocht op Marktplaats. Een mooi exemplaar met een dubbele 

frankering. Als u er ook één op de kop heeft getikt laten we die graag 

zien in ons blad. 

 



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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FISCAALZEGEL ‘CUBA=POLICIA’ UIT 1879: DE 
MISDRUK VAN DE 1 ¼  PESETA ZEGEL 
door: Hans Vinkenborg 
 
Meer dan 15 jaar geleden werd er in het Belastingmuseum in Rotterdam 
een ‘Cinderella-beurs’ gehouden die zich o.a. richtte op de verzamelaars 
van fiscaal materiaal. Omdat ik naast de Spaans koloniale postale zegels 
en stukken ook geïnteresseerd ben in fiscaliteiten heb ik destijds jaarlijks 
een bezoek aan deze beurs gebracht. Alhoewel je als gespecialiseerde 
verzamelaar niet naar zo’n  beurs gaat met de gedachte dat je er veel 
van je gading zult aantreffen, moet ik toch toegeven dat het resultaat 
mijn verwachtingen heeft overtroffen. 
 
Voor het alleszins redelijke bedrag van 50 gulden heb ik een vel van 25 
zegels kunnen kopen waarvan hierbij een afbeelding getoond wordt. Het 

gaat om een vel met 25 
ongetande lichtgroene zegels 
van 1  peseta 25 centimos dat 
een interessante misdruk toont 
bij de 2e zegel op de 4e rij: in 
plaats van een waarde van 1 
peseta 25 centimos zit daar een 
zegel met een waarde van 2 
pesetas 50 centimos. Hiernaast 
ziet u een uitvergroting van dat 
deel van het vel. In de fiscale 

literatuur en ondermeer in de Cubaanse fiscaalcatalogus van William P. 
Jones (‘Priced catalog of the Revenue stamps of Cuba’) wordt deze 
misdruk beschreven en staat hij genoteerd als losse zegel. De zegel van 
2 pesetas 50 centimos is normaal gesproken roodbruin van kleur en 
deze lichtgroene variant is betrekkelijk zeldzaam, in het bijzonder als 
onderdeel van een compleet vel. Voor zover mij bekend is bestaat er 
overigens geen notering voor dat complete vel met de misdruk. Als losse 
zegel noteert deze misdruk een prijs van ruim 100 dollar.  
Deze zegels werden door de Politie van Cuba en Puerto Rico geplakt als 
bewijs dat bepaalde leges of belastingen voldaan zijn, zoals bijvoorbeeld 
op veetransport en reisvergunningen, in het slavenregister als bewijs dat 
de slavenbelasting was betaald of op verkoopakten waar de politie 
toestemming voor de verkooptransactie moest geven. De hier afgebeel-
de zegels uit 1879 werden echter alleen in Cuba gebruikt.  
Met dit korte stukje hoop ik u duidelijk gemaakt te hebben dat het bezoek 
aan beurzen, zelfs in Nederland, alleszins de moeite waard kan zijn ! 
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De misdruk van 2 pesetas 50 
centimos bevindt zich op de 4e rij 
en het is de 2e zegel. 
Normaal is die zegel roodbruin 
maar hier heeft hij dus de kleur 
van de zegels van 1 peseta 25 
centimos. 
Een zeldzame vondst op een 
Nederlandse beurs ! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een 50-jarig jubileum ! 
 
Het komt maar zelden voor dat bij een postzegelvereniging gevierd kan 
worden dat iemand 50 jaar lid is. En dit jaar, in 2017, hebben wij bij 
LACA maar liefst 2 leden die 50 jaar lid zijn, dus vrijwel vanaf de oprich-
ting van onze vereniging in 1964. De 2 jubilarissen in kwestie zijn boven-
dien niet alleen lid maar zelfs aktief lid c.q. aktief lid geweest. De eerste 
is Jan van Rijn die jarenlang in ons bestuur heeft gezeten en die thans 
erelid is van de vereniging. De ander is Richard Tilman die al sinds 1992 
penningmeester is van LACA en dat tot op de dag van vandaag 
nogsteeds vol overgave doet. Op onze bijeenkomst in maart hebben wij 
Richard kunnen huldigen, Jan kon wegens gezondheidsredenen niet 
aanwezig zijn. De voorzitter heeft Richard niet alleen een toepasselijke 
fles met sterk spul gegeven maar tevens een cadeaubon ter vrije 
besteding. Na afloop van de bijeenkomst is Richard bij Jan van Rijn 
langs geweest om hem hetzelfde cadeau te overhandigen. 
Hieronder ziet u foto’s waarin de voorzitter aan Richard de cadeau’s 
overhandigd onder het toeziend oog van Ton Baas; de voorzitter be-
dankte Richard hartelijk voor zijn vele inspanningen voor de vereniging 
tot nu toe en sprak de wens uit dat hij nog vele jaren aktief in ons midden 
mag zijn.  
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Richard heeft daarna de aanwezigen kort toegesproken en zijn dank 
overbracht waarna een applaus hem ten deel viel. Het bestuur van LACA 
feliciteert beide jubilarissen van harte met dit geweldige en unieke 50-
jarige jubileum ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Richard Tilman: 
penningmeester en 50 jaar lid 
van LACA !! 
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DE WELWILLENDHEIDSSTEMPELS EN VALSE 
STEMPELS VAN ECUADOR 
door: Karel Zwart, ged. vertaling uit de Bertossa catalogus van 1994. 

 

Er bestaan veel zegels met een welwillendheidsstempel of een vals 

stempel. Tussen 1881 en 1896 verkocht de posterijen van Ecuador een 

groot aantal zegels met een welwillendheidsstempel (hierna: wwh). In 

het algemeen kan men deze zegels niet onderscheiden van de echt 

postaal gelopen zegels, omdat voor die wwh-stempels dezelfde stempels 

gebruikt werden als voor het normale gebruik. 

Alleen voor de emissies van 1896 (liberale revolutie), de "oficiales" van 

1892 en alle belasting- en telegraafzegels kan men deze verifiëren. De 

overgrote meerderheid van deze net genoemde zegels hebben een 

wwh-stempel of een vals stempel. Hieronder volgt een lijst, zeker 

incompleet, van zulke stempels. 

 

1. Met of zonder datum 

2. Na 1900 

3. Met of zonder datum 

 

 

 

 

 

 

 

      1        2       3 

 

4. Met verschillende datums 

5. Met verschillende inscripties: (a) ENCOMIENDAS (b) GUAYAQUIL 

(c) PORTOVIEJO (d) GUARANDA (eventueel met datum) 

 

 

 

 

 

 

 
         4       5
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6. Met balk en soms met jaartal 

7. Model nummer 6, maar zonder balk en verschillende inscripties: (a) 

ADMON DE CORREOS ECUADOR (datum in het centrum), (b) ADMON 

GRAL DE CORREOS DE QUITO (datum in het centrum) (c) 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y 

TELEGRAFOS ECUADOR (centrum: 

QUITO-UPU en datum) en (d) DIRECCION 

GENERAL DE CORREOS Y TELE-

GRAFOS ECUADOR (centrum: QUITO-

ENCOMIENDA-1908). 

 

 

 

 

 

 

 
    6        7 

Zegels van vóór 1898 met stempel 2 of 5 zijn altijd vals of wwh. Deze 

stempels werden pas na 1900 gebruikt. Stempels in zwart-aniline (soms 

ook wel in rood of violet) zijn haast altijd vals of wwh.  Zegels van na 

1896 bestaan ook met wwh-stempels. 

Het overschot van de emissie van 1904 (Calderón) werd in 1910 

verkocht door de posterijen. Alleen nadat de Post deze zegels had 

afgestempeld, werden verschillende originele stempels aan bepaalde 

kopers geleverd zodat ze zelf zegels konden afstempelen (tegenwoordig 

ondenkbaar !). Vanaf die tijd werden deze originele stempels dus flink 

misbruikt. 

De emissies van 1904 (Calderón), 1908 (spoorweg) en 1909 (nat. expo) 

bestaan grotendeels met stempel 2 en 5a-5b. Deze zijn altijd wwh-

stempels. Emissie 1908 (spoorweg) met stempel 1 (1908-JUL-3), 4, 5c, 

5d (OCT-24-1908), 6, 7b (SET-12-1908), 7c-7d  zijn altijd wwh-stempels. 

(einde vertaling) 

 

Bertossa noemt ook nog enkele valse stempels, maar zonder foto. Mis-

schien dat één van die stempels er hieronder bij staat. Ik heb een 

overzicht gemaakt en ik kan nog de volgende valse stempels toevoegen. 

8.  Een stempel van Guayaquil met datum maar zonder jaartal. Mogelijk 

het stempel dat Bertossa bedoelde. Dit soort stempels heeft een sterretje 

onder in de ring. Deze stempel heeft dat niet. 
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9.  Het 'beroemde' franse stempel met "3154" overgewaaid uit Rixheim. 

Het is onbekend hoe deze in Ecuador terecht gekomen is. Let op de 

ligger in het cijfer 4. Met hoge ligger is vals, met lage ligger is de 

originele stempel. Soortgelijke stempels zijn er ook met een ander 

nummer; deze zijn allemaal vals. Er bestaat maar één zo'n stempel en 

dat is met het hierboven genoemde  nummer. 

 

 

  8          9 vals     9 echt 

 

10. Punt-ruit-stempel met of zonder FRANCA. Van het type zonder    

FRANCA heb ik geen info. Het valse stempel is te mooi met dunne 

letters die te ver uit elkaar staan. De rechtse is de echte stempel met 

dikke grove en iets hogere letters dicht op elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

       10 vals        10 vals     10 echt 

 

11. Valse stempels van Spiro die door Spiro zelf zijn bedacht. Als u zo’n 

stempel op een postzegel ziet, weet u meteen dat de zegel ook vals is. 

Simpeler kan het niet. Stempel 11a lijkt geïnspireerd te zijn naar het 

bekende Britse nummerstempel voor buitenlandse 

postkantoren dat u hiernaast ziet (kantoor C-41 was 

in Guayaquil). Met zo'n nep-stempel werd 

waarschijnlijk geprobeerd om de waarde te 

verhogen. Het vierkante punt-stempel (11b) komt ook 

voor als rechthoek met resp. 6 x 4 en 5 x 3 stippen.  
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Voorbeelden van (valse) Spiro stempels 

 

 

 
         11a vals                        11b vals 
 

12. Valse stempels van Fournier. Het jaartal in 12a is haast onleesbaar 

maar kan niet anders zijn dan 18 MARZO 1881. In 12b en 12c ontbreekt 

het laatste cijfer van het jaartal. Stempel 12c is nog vreemder. Wat is het 

nu: FEB 139(x) of 189(x) of ? Is dit een vreemde fout van de vervalser of 

is dit toch expres gedaan ? 

 

                 12a vals                     12b vals     12c vals 
 

Hieronder nog enkele valse poststempels op zegel zonder toelichting. 

Als u wilt weten waarom, wil ik dat graag uitleggen op de bijeenkomst. 

Zo zien we maar dat ook poststempels niet altijd de waarheid 

weergeven. En het zal niet zo zijn dat alleen Ecuador wwh- of valse 

stempels heeft. Dus wees kritisch en controleer of een stempel gangbaar 

en overeenkomstig was in die bepaalde tijdsperiode. En om het eens te 

zijn met Bertossa: er zullen er vast wel meer bestaan. Dit artikel ging 

over poststempels en dus niet over opdrukken. Deze gegevens zijn 

hopelijk ook van waarde voor o.a. verzamelaars van telegraaf- en 

belastingzegels die postaal gebruikt zijn. 
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DE MEEST VOORKOMENDE SPIRO STEMPELS 
OP ZEGELS VAN MIDDEN/ZUID AMERIKA. 
door: Hans Vinkenborg 
 

In dit korte artikel wil ik u de meest voorkomende stempels laten zien die 

door de Gebr. Spiro uit Hamburg zijn gebruikt op de door hen vervalste 

postzegels. Daarbij beperk ik mij tot afbeeldingen van zegels uit ons 

verzamelgebied om dit te illustreren.  

De lithografische drukkerij van Spiro heeft vele honderden verschillende 

postzegels vervalst, men schat ca. 500. In alle mij bekende gevallen 

deden zij dit in blokken van 5 x 5 zegels waarvan steeds 4 van deze 

blokken op 1 vel werden gedrukt. De zegels waren meestal ongetand en 

vaak zonder gom. De vervalste stempels komen voor op zegels van tien-

tallen landen. De drukkerij was aktief van 1864 tot 1880 dus zijn er Spiro 

vervalsingen van zegels tot en met 1880 en er zijn in totaal miljoenen 

zegels gedrukt. 

Aanvankelijk adverteerde Spiro in de destijds bekende postzegelbladen, 

maar nadat zij daar voor een gesloten deur kwam te staan richtten zij 

zelf een blad op: “der Deutsche Briefmarken-Sammler”. Verreweg de 

meeste zegels werden in de drukkerij al voorzien van een stempel. Men 

gelooft dat de reden hiervoor was dat Spiro geen ruzie wilde met de 

posterijen van een land, want wegens de voorafstempeling kon de valse 

zegel niet postaal worden gebruikt. Men rekent de Spiro vervalsingen 

dus daarom tot de filatelistische vervalsingen. Maar dit verhaal gaat niet 

helemaal op want zij leverden op verzoek ook zegels zonder stempel, 

b.v. aan Louis-Henri Mercier, de voorganger van Fournier. Dit was een 

postzegelhandelaar in Geneve die zijn postzegels bestelde bij vervalsers 

in o.a. Duitsland en Italië. Fournier ging 

met zijn handel door tot 1914 waarna hij 

werd gesloten door de overheid. Ik laat 

eerst de 2 meest voorkomende Spiro 

stempels zien. 

 

Stempel met een 

buitendoorsnede van 

19 x 21 mm 

 

 

Zegels: Cuba 5 ct 1866: 
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Zegel: PSNC van Peru 

van 1857. Stempel met 

een buitendoorsnede van 

20 x 26 mm. 

 

 

Andere veel voorkomende stempels waren de 

puntstempel en de stempel met paralelle balken. 

 

 

Ook deze stempels komen veel 

voor. O.a. op de PSNC zegels van 

Peru. 

Dit puntstempel telt 10 x 8 punten en heeft een buitendoorsnede van 21 

x 25 mm. Het ovaalstempel met de balken telt 17 balken en heeft een 

buitendoorsnede van 23 ½ x 33 mm. 

 

Andere Spiro stempels komen iets minder vaak voor, ook daarvan toon 

ik u graag een voorbeeld. 
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Het stempel met de 4 concentrische cirkels heeft een buitenste 

doorsnede van 23 mm en is hierboven te zien op een door Spiro 

vervalste PSNC zegel van Peru en op een zegel van Honduras.  

Het stempel dat er 

uitziet als een grote 

letter O komt o.a. voor 

op zegels van La 

Guaira (Venezuela). 

De buitendoorsnede is 

11 x 13 mm. In het 

echt werd dit stempel 

meestal gebruikt op aangetekende post.    

 

De minst vaak voorkomende Spiro stempel is het zg. VF-stempel waar-

van de tekst onleesbaar is gemaakt door Spiro. Dit stempel komt voor op 

postzegels van o.a. Honduras, Mexico en Chili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De buitenste doorsnede van de 

cirkel bedraagt 22 mm. Deze 

stempel komt ook voor op de 

bogus-zegels van Puerto Rico 

de zg. Clara-Rothe zegels. 
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Maar wees u bewust van het feit dat er ook andere -niet-Spiro stempels 

kunnen voorkomen op Spiro zegels ! En niet alle Spiro vervalsingen zijn 

dus gestempeld. En er bestaan ook Spiro stempels die (nagenoeg) 

specifiek bij 1 land gebruikt werden. Allereerst deze van Mexico op 

Hidalgo velletjes (verkleind weergegeven). 

 

De stempels zijn dus vals en hebben als tekst ‘PUEBLA’ resp. ‘PUEBLA 

FRANCO’, ‘Franco Mexico’ en een stempel dat erg lijkt op het ronde 

ruitstempel van Veracruz. 
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Ook specifiek zijn de stempels op de vellen van de Dominicaanse Repu-

bliek (zie hierboven). Deze bestaan uit puntstempels en stempels met 

een wisselend aantal parallele strepen. 

 

Hiernaast ziet u een beter voorbeeld van 

het gebruikte enorm grote puntstempel op 

zegels van de Dom. Republiek.  

 

Ik heb ook nog een stempel gevonden dat door de Spiro’s gebruikt is op 

zegels van zowel Colombia als Chili. Het bestaat weer uit een 4-tal 

concentrische cirkels maar nu zijn er in het midden 6 parallele strepen 

geplaatst.  

 

Specifieke puntstempels van 

Spiro komen ook voor op 

vellen van Argentinië 

(‘Liberty zegels’) en Brazilië, 

zie hieronder. Helaas kan ik 

van de Braziliaanse zegel 

geen heel vel tonen. 

 

 

Tenslotte toon ik u hierna nog 2 voorbeelden van Spiro stempels op 

zegels van de wapenserie van 1873 van Venezuela. Ik hoop dat ik u met 

deze afbeeldingen/voorbeelden enig houvast heb gegeven. 
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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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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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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 2017: 
 

De data van de LACA bijeenkomsten in 2017 zijn 27 mei, 7 oktober en 16 december.  
 

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN 2017: 
 

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   
 
2 / 3 juni en 28 / 29 december 2017: 
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 beide (!) beurzen zal LACA met een promotiestand 
aanwezig zijn, komt u langs ? Meer info op de website www.eindejaarsbeurs.nl.  
 
25 / 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. 
 
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.  
 
20 / 22 oktober 2017: 
De POSTEX wordt gehouden in de nieuwe locatie achter de Americahal in 
Apeldoorn; deze is vooral gericht op verzamelaars van Nederland, maar er zijn ook 
enkele brieven en partijenhandelaren. Entree 5 euro. Info: www.postex.nl 

 
26 / 28 oktober 2017: 
De 35e internationale BRIEFMARKEN-BÖRSE wordt weer gehouden in de Messe 
Sindelfingen, Mahdentalstrasse 116, D-71065 Sindelfingen (Duitsland) op donderdag 
t/m zaterdag. Er zijn ruim 160 Duitse en Internationale handelaren aanwezig alsmede 
postadministraties en promotiestands. Nadere informatie: www.messe-
sindelfingen.de.  

http://www.pzvdeachterhoek.nl/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.multilaterale2017.nl/
http://www.antwerpfila.be/
http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.messe-sindelfingen.de/
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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 !! 
 

Van de zegel hiernaast uit Cuba vernamen wij van 

enkele leden, o.a. Joachim Block, dat zij deze zegel 

ook hebben in hun verzameling. Maar tot nu toe 

heeft niemand iets over de achtergrond van deze 

zegel kunnen vinden ! 
 

Deze keer een postwaardestuk dat in 1944 
verzonden is vanuit Medellin, Colombia per Avianca 
naar de USA. Maar het is een pws van de USA die 
is bijgefrankeerd met zegels van Colombia ! Het toont een fraai stempel 
‘Correo Aereo / Avianca / Taquilla n˚3’ Wie kan dit gebruik verklaren ? 
Uw reactie graag naar 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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In deze Corre(i)o vindt u een artikel van Anton Luijendijk 
over het bunkeren van kolen.  

Verder vindt u in dit blad een artikel van Karel Zwart over 
welwillendheids- en valse stempels van Ecuador. 

 
Hans Vinkenborg schrijft over de meest voorkomende 

Spiro stempels op zegels van Midden- en Zuid Amerika en 
over een fiscaalzegel van Cuba 

  
 
 

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

