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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 
 
Ik hoop dat u een fijne zomer heeft gehad en een fijne vakantie in 
binnen- of buitenland. Ikzelf ben nog maar net terug en dus nog niet 
helemaal “omgeschakeld”. Maar het blad ligt nu toch wel weer op tijd bij 
u in de brievenbus dankzij het feit dat ik eerder deze zomer vast wat had 
voorbereid. Het seizoen gaat nu weer beginnen en spoedig komen er 
ook weer beurzen die de moeite van een bezoek waard zijn. En op 7 
oktober aanstaande is weer de eerste Laca bijeenkomst van dit jaar 
waar u van harte welkom bent in De Bilt. 
 
Als we terugkijken naar de vorige 2 Laca bijeenkomsten dan zien we dat 
er 2 leden zijn gehuldigd omdat ze 50 jaar lid zijn terwijl Richard Tilman 
wegens zijn grote verdiensten benoemd werd tot erelid van onze vereni-
ging. Ook in deze Corre(i)o wordt weer aandacht aan Richard besteed ! 
 
Als u in de afgelopen maanden nog iets bijzonders heeft meegemaakt op 
postzegelgebied dan zou het leuk zijn als u dat op papier zet en deelt 

met de andere leden. Want 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. Nog 
maar enkele 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 of over 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 een fantastisch artikel  
over Tierra del Fuego en de post uit dat gebied. Ikzelf schreef een aantal 
artikelen, t.w. over de Volkenbond in Liticia in Colombia, over de García 
zegels van 1863 van Bolivia en over een heel zeldzame zegel van Chili 
met een kopstaand middenstuk. 
 
Ik hoop dat u deze artikelen weer met veel plezier leest. Verder reken ik 
erop u weer te kunnen begroeten op onze bijeenkomst op 7 oktober a.s.    
 
Hans Vinkenborg. 
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Agenda voor de komende bijeenkomst 
 

Op zaterdag 7 oktober 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 bijdragen naar Hans Vinkenborg. 
 
Diverse berichten 

 Heeft u ook een Vreemde Eend gevonden, zie rubriek, meldt het 
s.v.p. direct bij ons !  

 Neemt u in oktober weer vast uw veilingkavels mee voor de najaars-
veiling, alles is welkom !  

 Heeft u inlogproblemen op onze website, meldt het dan 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 aanwezig op de Eindejaars-
beurs, komt u ook even langs ? 

 Via www.phil-shop.de is onder art.nr. 9381 voor € 159,- het boek 
‘Ochsenaugen auf Brief’ te koop over de eerste zegels van Brazilië op 
brief. Het boek is in full-colour, 3 talen, 360 pagina’s op A4 formaat. 

 Geert Reijnen heeft van de leden een beterschapskaart ontvangen 
maar zal nog enige tijd niet aanwezig kunnen zijn op de bijeen-
komsten. Wij wensen hem nogmaals van harte beterschap ! 

 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 ! 

 Op de internationale tentoonstelling in Bandung dit voorjaar heeft ons 
lid Henry Marquez 2 grote prijzen gewonnen, 97 punten voor zijn 
kaders “Lima 1821-1884 Republican Postal History until Early UPU” 
en 92 punten voor zijn 1-kader “The first two Airmail stamps of Peru, 
their Relation and Usages”. Het blad “Filatelia Peruana” waarvan Wim 
de Gelder mede editor is won 80 punten. Onze hartelijke felicitaties !! 

 
 
 

http://www.phil-shop.de/
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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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BENOEMING VAN RICHARD TILMAN TOT ERELID 

In de vorige aflevering van dit magazine las u dat Richard Tilman maar 

liefst 50 jaar lid is van Laca en volop meedraait in het bestuur en dat hij 

al jaren onze financiën beheert. Wij hebben toen bewust niet gemeld dat 

in een bestuursvergadering (waarvoor hij niet was uitgenodigd door de 

rest van het bestuur) unaniem is besloten dat Richard tot erelid van de 

vereniging mocht worden benoemd. Dus werd hij in de bijeenkomst van 

mei jl. verrast met deze benoeming. Zijn vrouw Nicole zat wel in het 

complot dus die was erbij aanwezig. Onderstaand ziet u enkele foto’s 

van de uitreiking van de bloemen, een fles wijn en niet te vergeten een 

fraaie ingelijste oorkonde waarin zijn benoeming is vastgelegd. Alle 

leden van Laca zijn Richard zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij 

ieder jaar voor de vereniging verricht en een luid applaus klonk bij de 

uitreiking van de oorkonde. 

 

In zijn dankwoord ging Richard nog kort 

in op de geschiedenis van zijn lidmaat-

schap en dankte hij Laca hartelijk voor deze toch onverwachte 

verrassing. 
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CHILI: EEN ZEGEL MET ZELDZAAM KOPSTAAND 

MIDDENSTUK 
door: Hans Vinkenborg 
 

In mei van dit jaar verscheen een interessant artikel in het tijdschrift 

Revista de Filatelia in Spanje. Het betrof de Chileense zegel uit 1910  

van 1 centavo waarvan u hier-

naast een afbeelding ziet. In 

de catalogus van de SFdeC 

heeft hij nummer 84, in Michel 

nummer 79. Hij komt uit de 

serie die is uitgegeven ter 

gelegenheid van het uitroepen 

van de onafhankelijkheid dat 

100 jaar eerder had plaats-

gevonden. De zegel van 1 

centavo is de laagste waarde 

van de serie en gemeld moet 

worden dat op alle 15 zegels van de serie het middenstuk in het zwart is 

gedrukt. De zegels zijn gedrukt door de American Bank Note Co in New 

York en daarbij is nogal wat mis gegaan. In de catalogus wemelt het van 

de verschoven zwarte middenstukken. Maar bij de 1 centavo zegel staat 

als enige genoemd dat deze zegel ook bestaat met een kopstaand 
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middenstuk. En die is heel zeldzaam want er is er maar 1 van bekend. 

Deze zegel is in 1955 gevonden en door experts als echt beschreven en  

wordt met een koosnaam aangeduid als de ‘Prima Donna’ van de 

Chileense filatelie.  

In het artikel wordt uitgebreid stilgestaan bij alle bekende afwijkingen en 

bij de geschiedenis van die zegel met het kopstaande middenstuk die in 

de catalogus genoteerd staat voor € 55 mille.  

Vervolgens wordt gemeld dat in maart 2017 op Ebay ook zo’n zegel met 

kopstaand middenstuk werd aangeboden voor …. € 17 euro. De eerste 

gedachte gaat in zo’n geval uit naar een vervalsing of zo, maar de 

specialisten wilden geen risiko lopen en dhr. Oscar Chublin van de Soc. 

Fil. de Chile kocht de zegel voor een relatief laag (niet bekend gemaakt) 

bedrag. Na uitvoerig onderzoek bleek dat deze zegel net zo echt was als 

de tot nu toe bekende enige zegel, terwijl hij ook nog echt gelopen lijkt te 

hebben gezien de stempels op het zegel. Het wordt dan ook wel de 

vondst van de eeuw genoemd. Blijkbaar heeft deze zegel jarenlang vast 

gezeten in een verzameling zonder dat de eigenaar wist welke schat hij 

eigenlijk bezat ! 
 

Ik laat u hierbij 2 afbeeldingen zien van deze zegel met het kopstaande 

middenstuk, welke afbeeldingen ik heb overgenomen uit het artikel. 

Links de nogal smoezelige zegel uit 1955 met het kopstaande midden-

stuk. Tot nu toe was dat het enig bekende exemplaar. Sinds een veiling 

in 2004 is deze zegel niet meer in het openbaar gezien en nu waar-

schijnlijk in Spaanse handen. En rechts ziet u het zegel dat in maart 

2017 op Ebay te koop werd aangeboden zonder dat hij op de juiste 

waarde was gewaardeerd maar nota bene met vermelding van het kop-

staande middenstuk ! Het heeft 3 stempelfragmenten van Taltal en van 

Santiago.  

Het loont dus de moeite om toch nog maar eens goed rond te kijken ! 
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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: 

 

 

20 -22 Oktober 2017: Postex – Apeldoorn – NL 

28-29 December 2017: Eindejaarsbeurs – Barneveld – NL 

30-31 maart 2018: de 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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COLOMBIA: LITICIA EN DE VOLKENBOND 
door: Hans Vinkenborg 

 

In het blad Copacarta van de Colombia/Panama vereniging in de USA 

stond onlangs een aardig stukje dat geschreven is door George Struble. 

Daarom heb ik een aangepaste vertaling gemaakt zodat ook u kennis 

kunt nemen van de inhoud. De titel van zijn verhaal luidde ‘The Leage of 

Nations in Leticia’. Omdat u wellicht niet weet waar Liticia ligt voeg ik 

eerst een kaart in van Colombia zodat u deze stad kunt plaatsen.  

Leticia is een kleine Colombiaanse 

stad bij het drielandenpunt van 

Colombia, Peru en Brazilië. De stad 

ligt in het uiterste zuiden van het 

land, in het departement Amazonas 

in het Amazonebekken. De stad heeft 

ongeveer 35.000 inwoners. Op de 

kaart ziet u Leticia helemaal 

onderaan in het gele vlak als u de 

kleine lettertje tenminste kunt lezen. 

Op dat punt raakt Colombia de 

Amazone rivier (zie ook het tweede 

kaartje) dus is Liticia een belangrijke 

havenstad. 

Begin 1933 waren er gevechten 

tussen Colombia en Peru, die beiden het stadje als hun gebied claimden 

en waar de Volkenbond bij werd betrokken. Maar wat was er nu eigenlijk 

aan de hand?   

In de 30-er jaren van de vorige eeuw was Liticia bijna onmogelijk over 

land te bereiken vanuit Colombia wegens de dichte jungle en de bergen. 

Maar omdat de stad aan de Amazone rivier lag had het strategische 

waarde wegens de toegang tot Brazilië en de Atlantische Oceaan. Het 

hoorde bij Colombia op grond van een Verdrag uit 1922. Vanuit Peru 

was Liticia veel makkelijker te bereiken en dus woonden er heel veel 

Peruvianen; in september 1932 werd de stad dan ook ‘ingenomen’ door 

inheemse groepen en een legereenheid uit Peru. Vanwege de ligging 

was het voor het Colombiaanse leger niet eenvoudig om iets tegen deze 

‘inname’ te doen. Ze probeerden wel nog om een aantal bewapende 

schepen (‘gunboats’) om de noordkust van Zuid-Amerika heen de 

Amazone op te sturen, maar een echte verdediging bleek onsuccesvol. 
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Daarom werd de SCADTA te hulp geroepen, de Sociedad Colombo-

Allemana de Transportes Aereo, om troepen naar Liticia te vliegen. 

SCADTA had geen vliegveld nodig want het bezat watervliegtuigen die 

konden landen 

op de iets noor-

delijker gelegen 

Rio Putumayo. 

De Peruvianen 

waren in shock 

dat er begin 

1933 plotseling 

allemaal Colom-

biaanse solda-

ten binnenkwa-

men, maar het conflict werd daarmee niet opgelost en een voorlopig 

bestand werd overeengekomen. Deze expeditie was achteraf bezien de 

enige militaire actie waar de SCADTA ooit aan heeft meegewerkt.  

Ondertussen was er een nieuwe sterke man benoemd tot president van 

Peru en hij was een goede vriend van de president van Colombia. De 

strijd om het bezit van Liticia was voor beide heren een beschamende 

vertoning ondanks het feit dat de Peruviaanse bevolking sterk bleef 

aandringen op overname van de stad. Om hun beider gezicht te redden 

besloten ze daarom samen om de Volkenbond in te schakelen om een 

oplossing te bereiken; het bleek achteraf het enige conflict dat de 

Volkenbond ooit heeft beslecht. In mei 1933 werd een wapenstilstand 

bereikt waarna in goed overleg door alle partijen in juni 1934 werd 

besloten dat Leticia bij Colombia moest blijven. Maar wat heeft dit met 

postzegels te maken ? 

 

In deze periode had de Volkenbond een vredesmissie leger 

gestationeerd in Liticia om de vrede te bewaren en met dat leger is per 

post gecorrespondeerd. De brief die hierna wordt getoond is gericht aan 

dhr. Garcia-Palacios, de secretaris van de Volkenbond ter plaatse. Op 

de achterzijde van de brief is dan ook zijn persoonlijke stempel geplaatst 

ter bevestiging van de ontvangst. De brief is verzonden op 23 maart 

1934 vanuit Geneve en per schip naar New York gezonden waarna 

PanAm de brief naar Barranquilla heeft gevlogen. Op 2 april werd hij 

daar opgepikt door de SCADTA die hem op 3 april afleverde in Bogota. 

Waarschijnlijk vloog SCADTA de brief zelf ook door naar Liticia waarmee 
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zij een onregelmatige verbinding in stand hielden. Pas op 7 april kwam 

de brief aan bij de geadresseerde in Liticia. 

Uit de voldoende airmail frankering op deze brief blijkt dat deze route via 

New York en Bogota door de Volkenbond vaker gebruikt werd, zie ook 

de tekst op de blauwe sticker op de brief. Hierbij moet opgemerkt worden 

dat post die tot 1932 door SCADTA werd vervoerd gefrankeerd moest 

worden met speciale postzegels die met een letter het land van herkomst 

aangaven. Dit was omdat SCADTA geen formeel postvervoerscontract 

had gesloten met de Colombiaanse (en 

andere) overheid en dus geen subsidie of 

vergoeding ontving voor dit vervoer. Die 

post viel dus buiten de UPU paraplu. 

Maar op 1 januari 1932 sloot SCADTA 

alsnog een contract met de regeringen 

zodat de post vanaf dat moment gewoon 

gefrankeerd kon worden met postzegels 

uit het land van herkomst. En omdat de 

getoonde brief tot de officiële 

correspondentie behoorde van de 

Volkenbond mocht deze gefrankeerd 

worden met 2 dienstzegels van de 

Volkenbond uit Zwitserland.   

 



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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POST IN VUURLAND BIJ HET NAUW VAN 

ALLER HEILIGEN. 
door: Anton Luijendijk 

 

Het uiterste zuidelijke puntje van Zuid-Amerika  heet Tierra del Fuego, 

Vuurland in het Nederlands. Het is een ruig stukje aarde met vlaktes en 

bergachtige terreinen, vaak geteisterd door regen- en sneeuwbuien, door 

storm en mist, maar soms ook begenadigd met mooi weer, waarin de 

temperatuur tot 15 à 20°C kan oplopen. 

Voordat Magelhães hier kwam, 

woonden er al eeuwen lang gene-

raties Indianenvolken, die zich met 

jacht, visvangst of veehouderij in 

leven wisten te houden. Op een dag 

in 1520 zien die Indianen tot hun 

grote verbazing vreemde vaartuigen 

met zeilen en banieren langsvaren 

en vrezen het allerergste. Snel 

steken zij vuren aan om als een lopend vuurtje alle verderop wonende 

bewoners te waarschuwen voor dit fenomeen. En op die smalle vaarweg 

van wel 310 zeemijl 

hadden zij, de man-

schappen van Ma-

gelhães, veel be-

kijks. Zijn opdracht 

van de koning van 

Hispanje was een 
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doortocht te vinden van de Atlantische naar de Stille Oceaan. En toen zij 

bij Kaap Dungeness een smal vaarwater zagen, waar een zeer sterke 

stroming stond, waarvan het water ook nog heel zout was, moest dit wel 

een mogelijkheid zijn de andere kant van Zuid-Amerika te bereiken. En 

Magelhães noemde deze vaarweg, omdat het die dag 1 november was, 

“Estreito de Todos-os-Santos” = het Nauw van Allerheiligen. En het was 

er hier en daar zeer nauw met een verradelijke stroming! 

Enige decennia later, in 1556, gaf Andrés de Hurtado de Mendoza, de 

Virrei van Peru, Juan Ladrillero (een Spaanse zeevaarder en ontdekkings-

reiziger) opdracht om met zijn zoon García Hurtado de Mendoza, gou-

verneur van Chili naar dat land te gaan, om de westelijke ingang (die aan 

de zijde van de Stille Oceaan) van de Straat van Magelhães herkenbaar 

te maken, zodat de schepen daar niet het verkeerde water invoeren, want 

er lag daar een wirwar van eilandjes. Hij was de eerste, die de zeestraat 

in beide richtingen doorkruiste met de San Luis en de San Sebastián. 

 

Vervolgens kwam in 1580 Pedro Sarmiento de Gamboa, een Spaanse 

ontdekkings-reiziger, in dienst van Koning Philips II van Spanje. Pedro 

joeg op de Engelse kaper Drake, die dood en verderf zaaide langs de 

kusten van Chili en Peru tot Lima aan toe. Hij werd commandant van 

Vuurland en wilde er een paar forten bouwen om het gespuis, dat daar 
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langs moest, te kunnen keren, zodat 

zij niet meer in staat waren de 

Westkust te bereiken. Drake nam 

meestal het 

ruime sop 

bezuiden 

Kaap Hoorn, 

een zeer 

brede zee-

straat die 

naar hem genoemd is. In de loop der tijd zijn er 

nog wel wat onderzoekingen gedaan, maar het 

bleef er grotendeels rustig, want het was nu 

eenmaal een gebied met de kwalificatie: res 

nullius (zaak van generlei waarde), omdat daar goud noch zilver 

gevonden was. 

 

En nu zegt u: “Maar de naam Argentina zweemt toch naar zilver ?” 

Inderdaad is dat land naar argentum = zilver genoemd, want de mare deed 

de ronde dat er op het zuidelijk halfrond een zeer rijk land moest liggen 

met veel goud en zilver: het Zuidland. En omdat Argentinië al diep in het 

Zuiden ligt, dacht men dat dit het beloofde land moest zijn met goud en 

zilver, vandaar. “En de Rio de la Plata dan?” Plata is inderdaad zilver. 

Maar die naam kreeg de rivier van Cabot, een Italiaanse ontdekkings-

reiziger, die ergens bij Asunción (Paraguay) handel gedreven had met de 

Guaraní en voor zijn waar betaald werd met zilveren sieraden. 

De grote veranderingen kwamen pas toen 
Chili en Argentinië het Spaanse juk van zich 
af hadden geschud en onafhankelijk waren 
geworden circa 1810 - 1815. 
Aanvankelijk werd weinig aandacht aan de 
Straat van Magelhães besteed, maar toen 
Chili gewaar werd dat vooral Engeland en 
Frankrijk lonkten naar het bezit van de 
doorvaart, gaf president Bulnes in overleg 
met Bernhard O’Higgins de order om het 
gebied onmiddellijk te bezetten en bij Chili 
in te lijven, hetgeen in mei 1843 geschied-
de. Voor de verdediging ervan verrees Fort 
Bulnes, halverwege de Straat, en enkele jaren later kwam Punta Arenas 
op ter versterking van de vaarweg. Argentinië  erkende de Chileense 
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souvereiniteit over de Straat, hoewel zij aanvankelijk de doorvaart voor 
zich had opgeëist. Zie ook hierna  het verdrag van 1881. 
 
 

 
In 1840 waren de 
stoomschepen van de 
Pacific Steam Navi-
gation Company de 
eersten die gebruik 

maakten van de doorvaart voor de koopvaardij. Het was per slot van 
rekening de enige mogelijkheid (behalve dan de rondvaart om de wereld 
van de andere kant) om aan de westzijde van het Amerikaanse continent 
te komen. Het Panamakanaal opende pas in 1914 zijn sluizen. Verder 
bood de Straat ook nog een relatief veilige vaart, want de ronding van 
Kaap Hoorn (via de Drake-passage) was berucht om het onstuimige en 
onvoorspelbare weer in die tijd; bovendien kwamen er herhaaldelijk 
ijsbergen en drijfijs voor. En ga daar maar eens doorheen met je rader-
stoomschepen ! Zeilschepen gaven echter de voorkeur aan deze passage 
vanwege de ruimte, vergeleken met de nauwe doorvaart van de  Straat 
van Magelhães. Verder bood Punta Arenas havenfaciliteiten voor de 
bunkering van kolen en proviandering. 
 
Het verdrag van 1856 ging uit van het principe “Uti possidetis iure”, wat 
wil zeggen: zoals jullie bezitten conform het recht, zo zullen jullie het 
bezitten. Dus ‘men houde zich’ aan de verdeling in onderkoninkrijken en 
kapiteinschappen, tot stand gekomen tijdens de Spaanse overheersing, 
en zoals dat in 1810 erbij lag. Dit was ook geen ideale situatie en zo kwam 
er een nieuw verdrag in 1881, waarin de definitieve grenzen tussen Chili 
en Argentinië werden vastgelegd. De bergketen van de Andes, de 
leidraad,  zou steeds de grens vormen tussen beide landen;  Oostelijk 
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Patagonië werd definitief Argentijns, terwijl het westelijk deel met de 
gehele Straat van Magelhães en Kaap Hoorn Chileens bleven.  
De grenzen werden getrokken 
zonder enige acht op het leefgebied 
van de Indianen te slaan. Er waren nu 
volken die aan weerszijden van de 
grens woonden en er hun werkzaam-

heden hadden 
met de jacht of 
in de veeteelt. 
En er woon-
den verschillende rassen.  Zo had je de Tehuelche 
in het Noordoosten, de Selknam in het Oosten, de 
Yamana en de Haush in het Zuiden en de Alakaluf 
in het Westen (zie kleurenkaartje).  
 
De Selknam (Onas) waren met gem. 180 cm de 
langsten; leden van de andere rassen maten 
slechts 150 cm. De Onas leefden van de jacht. De 
Selknam-vrouwen droegen de bagage, terwijl de 

mannen hun bogen spanden voor de jacht. Zij hadden handelscontacten 
met de andere Indianenvolken en met de blanke overheerser. Dit volk is 
uitgestorven door ziektes uit Europa en door uitroeiing, waaraan Euro-
peanen zich schuldig hebben gemaakt.  
De Alakalufes (of Kaweskar) waren zeenomaden en bewoonden het 
westelijk eilandengebied. Zij joegen op robben en zeeleeuwtjes en de 
vrouwen verzamelden in mandjes, waarvan de hengsels tussen de tanden 
vastgehouden werden, al zwemmend, de buitgemaakte krabben, kreeften 
en andere producten uit zee. Zij gingen slechts gekleed in een zeehonden-
vel met capuchon en als het erg koud was, smeerden zij zich in met 
gekleurde aarde vermengd met dierlijk vet. Er wonen er nog enkelen in 
Puerto Edén. 
De Yaganen (Yámanas) zaten in de zuidelijke 

doorvaarten van de Beagle en op de eilanden Hoste 

en Navarino en rondom Kaap Hoorn. Zij voeren met 

vuur (verwarming en licht bij het uitstappen) in de 

kano’s, waarbij de vrouwen de enigen waren die 

zwemmen konden, terwijl de mannen klaarstonden 

met een harpoen om de vis aan te slaan. Als er een 

man te water geraakte, dan maar hopen, dat er een 

vrouw in de buurt was ! 
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De Aonikenk (Tehuelches) waren Nomaden en 
jagers op het vaste land. Er is een mythe dat de 
Tehuelches zulke grote afdrukken van hun 
voeten nalieten, dat zij Patagones (pata = 
voetafdruk) werden genoemd. Zij joegen op 
wilde lama’s en nandoes (soort struisvogel) en 
ruilden huiden en veren daarvan met de eerste 
kolonialisten, die zich daar aan de kusten 
hadden gevestigd. Dit volk is volledig uitge-
storven.  
De hutjes of “wigwams” van deze Indianen-
volken bestonden uit wat struikgewas met een 

bladerdak, waardoorheen de wind gierde en de regen sijpelde. Er was wat 
veelteelt met lama’s. 
Na een betrekkelijke rust brak aan het 
eind van de 19de eeuw de Gold Rush 
uit; ook Vuurland ontkwam daar niet 
aan, toen een Chileense onderzoeker 
goud vond in een van de riviertjes 
daar. Hier had de autochtone bevol-
king veel van te lijden. De goud-
zoekers roofden zelfs vrouwen uit de 
Indiaanse stammen, zoveel, dat bij 
enkele stammen een tekort aan vrouwen ontstond. 
 
Een Roemeen, een zekere Julius Popper, mijnbouwingenieur, gecon-
tracteerd door een goudmaatschappij in Buenos Aires, vertrok naar 

Vuurland met een 
grote groep Dal-
matiers. 
Popper ontpopte 
zich daar als een 

grootgrondbezit-
ter en hij was het 
die er al vóór 
1881 veel terrein 
voor Argentinië 
veroverd had en 
hij bracht grote 
delen ervan in 
kaart. 
Hij voerde een 
strak bewind; 
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gouddieven werden geëxecuteerd; voorts ondernam hij expedities tegen 
de inheemse bevolking, doodde er zoveel mogelijk en moedigde aan zijn 
beleid voort te zetten. Voor elke gedode Indiaan betaalde Popper 1 £ !  
En zo’n man wordt dan nog een eeuw later met een postzegel en een FDC 
vereerd ! De Salk’nams zijn als zij al niet waren gestorven door de ziektes 
die de Europeanen daar ongewild importeerden, door toedoen van Popper 
uitgeroeid. 

Popper heeft in 1891 ook een postzegel in 
zijn gebied uitgegeven, die niet erkend werd 
in Chili noch in Argentinië. Het is een lokale 
en particuliere zegel, ontworpen door 
Rodolfo Soukup, gedrukt door J.H. Kidd & 
Co te Buenos Aires. Er zijn twee drukken: Bij 
de eerste druk is de zegel erg onregelmatig 
getand, bij de tweede druk, waarvan er veel 
meer voorkomen, is de tanding regelmatig. 
Gedrukt in vellen van 100 stuks. De waarde 
is 10 centigram goudstof en hij heeft goud-
zoekersuitrusting als motief. 

 
De zegel werd gebruikt om zicht te kunnen 

houden op de correspondentie van Poppers kantoren, die de exploitatie 
van de goudvestigingen bestuurden van “El Páramo”, “San Sebastián”, 
“Carmen Sylva”, ”Auricosta”, “Rio Grande” y “Colonia Popper” in Tierra del 
Fuego. De  correspondentie werd naar Punta Arenas en Buenos Aires 
verzonden, vanwaar het naar de eindbestemming werd gestuurd, waarbij 
op de post de officiele frankering van het betreffende land werd aan-
gebracht. Er zijn meer brieven met Chileense frankering, hetgeen men 
toeschrijft aan de nabijheid van de haven en de snelheid, want Punta 
Arenas was een aanloophaven voor alle schepen, die het Nauw van 
Magelhães doorkruisten. Het Panamakanaal bestond toen nog niet. 
Brieven met alleen de Popperzegel zijn zeer schaars. 
De speciale catalogus van Argentinië “GJ” meldt nog: Voorgekomen 
afstempelingen zijn: Auricosta, Carmen Sylva, Colonia Popper, Páramo 
en San Sebastián; Ushuaia en Sandy Point zijn fantasie-afstempelingen. 
In 1912 is een herdruk gemaakt in de kleur rood-karmijn, tanding 11½ met  
gladde gom. De cataloguswaarde van de zegels van de 1ste druk in US$ 
is 150,00  (ongebruikt) en 300,00 (gebruikt). Idem van de 2de druk 10,00 
(ongebruikt) en ---- (gebruikt).  
De waarde van een brief met de postzegel van de 1ste druk met Argentijnse 
frankering bedraagt US$ 15.000,-. Zo’n brief met een zegel van de 2de druk 
op brief met Chileense frankering is US$ 12.000,- waard. 
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In Roemenië is in 2007 bovenstaand herdenkingsblad uitgegeven dat zijn naam draagt. In 1986 was al 
een zegel door Roemenië uitgegeven te zijner ere. En dit zijn de (herdruk-)zegels in karmijnrood. 

 

 
Links een voorbeeld van 
een zeldzame brief uit 1891 
met mede frankering door 
Argentijnse zegels.  
 
Op de achterzijde van dit 
blad ziet u nog een voor-
beeld van een gelopen brief 
kaart uit 1891 die naar onze 
mening vals is, maar toch 
fraai om te tonen.  
 

 
 
 
 

 
Bronvermelding: 
Internet en Wikipedia; 
Het boek “Verdwenen landen van de wereld” door Bjørn Berge. 
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BOLIVIA: DE GARCĺA ZEGELS VAN 1863 

(NO EMITIDO) 
door: Hans Vinkenborg 

 

In dit korte artikel wil ik u graag iets vertellen over een serie zegels van 

Bolivia, ook bekend als de emissie van García uit 1863. Deze zegels zijn 

overigens nooit officieel uitgegeven (‘no emitido’). Toch worden ze wel 

genoemd (niet getoond) in de Michel catalogus van Bolivia bij 1863; ze 

hebben geen nummer gekregen en er 

wordt slechts genoemd dat deze 

zegels nooit officieel zijn uitgegeven 

en dat er 4 waarden bestaan: ½, 1, 2 

en 4 real). Hierbij toon ik u een mooie 

afbeelding van deze zegel van de 

waarde 2 reales zoals die in de lite-

ratuur voorkomt. 

 

Verschillende auteurs hebben in de 

loop der jaren aandacht aan deze 

zegels besteed. Zo verschenen er 

artikelen van dr. Alejandro Ayala in 

1915, mr. Philip V. Mattes in 1940, mr. 

Charles Jewell in 1945, mr. Etienne 

Corbisier de Méaultsart in 1950 en tenslotte nogmaals van mr. Mattes in 

1954. Ook op de website van de Boliviaanse postzegelvereniging staat 

een recent artikel over deze zegels van Ing. Carlos Royuela waar ik de 

meeste informatie aan ontleen. Overigens worden de zegels in het geheel 

niet genoemd in de catalogi van Stanley Gibbons en Y&T. In Scott staat 

wel een afbeelding maar geen waarde-aanduiding. 

 

Er ligt overigens wel een officieel decreet aan deze zegels ten grondslag: 

op 21 februari 1863 heeft de president van de Repuliek don José María 

de Achá een Decreet ondertekend waarin het gebruik van postzegels werd 

toegestaan. Op die zelfde dag verzocht de minister van Posterijen Lucas 

H. Mercado de bevolking om binnen 20 dagen met een acceptabel 

ontwerp te komen. Daarop reageerden 2 personen, Justiniano García en 

Hipólito Cárdenas waarna het werk werd gegund aan de eerste omdat hij 

voor de laagste prijs (16.000 pesos) zei te kunnen leveren. 
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De zegels moesten rechthoekig van vorm zijn en in het midden het wapen 

van de Staat tonen. Verder de inscripties ‘Correos de Bolivia’, ‘Porte 

Franco’ en de waarde van ½, 1, 2 of 4 real. Het is niet bekend wie het 

uiteindelijke ontwerp heeft goedgekeurd. Waarschijnlijk heeft de 

ontwerper het idee ontleend van de Franse Ceres zegels uit 1849 en uit 

lokale documenten van die tijd. 

 

De plaat waarmee deze zegels gedrukt werden bevatte 110 cliches in elf 

rijen van 10 zegels. De eerste 3 rijen bevatten zegels van ½ real, de 

volgende 5 rijen zegels van 1 real, de volgende 2 rijen zegels van 2 real 

en de laatste rij zegels van 4 real. Dit is zondermeer een opmerkelijke 

keuze want dat leent zich er niet voor om de zegels met verschillende 

waarden in verschillende kleuren te drukken !  

Het is waarschijnlijk dat García verrast werd door het verzoek dat ook de 

woorden ‘Porte Franco’ moesten worden toegevoegd, want het is duidelijk 

zichtbaar dat het woord ‘Porte’ op het laatste moment met de hand aan 

iedere zegel is toegevoegd. Er verschenen 2 drukken. De eerste druk in 

het zwart en bedekt met wat goudpoeder, hetzelfde dat gebruikt werd op 

aandelen van die tijd. De andere in de kleur Pruissisch blauw. Men weet 

niet in welke hoeveelheden deze zegels zijn gedrukt maar het is wel 

waarschijnlijk dat er meer zwarte bestaan want die komen het vaakst voor. 

Op de plaat waarmee de zwarte zegels gedrukt zijn komt overigens een 

tête-bèche voor in de posities 99 en 100 welke gecorrigeerd was toen de 

blauwe zegels later gedrukt werden. 

 

In Bolivia staan deze zegels bekend onder de bijnaam ‘Challas’. Er zijn 

verschillende versies in omloop die pogen deze naam te verklaren. De 

eerste munten van een kwart centavo die in de Republiek circuleerden 

hadden ook deze bijnaam vanwege de geringe waarde die zij hadden en 

daarom zouden die zegels dezelfde bijnaam hebben gekregen. Het 

werkwoord ‘challar’ betekent zoiets als inaugureren of introduceren en dat 

was natuurlijk ook precies de rol van deze postzegels in Bolivia. Dus het 

klinkt toepasselijk ! Maar er bestaat ook een woord ‘challa’ en dat is in de 

lokale taal een synoniem voor ‘zand’ en dat zou kunnen verwijzen naar 

het opgebrachte goudpoeder.  

 

De zegels zijn lithografisch gedrukt (steendruk); later heeft men overigens 

documentatie gevonden waaruit bleek dat men een plaat had willen 

klaarmaken voor een typografische druk op hout of metaal maar dat is om 

onduidelijke redenen blijkbaar niet doorgegaan. 
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Weinige tijd nadat García het contract met de Correos had gesloten ont-

stonden er misverstanden over de uitvoering en moeilijkheden over o.a. 

invoering van postzegels tussen de directeur van de correos en zijn 

personeel. Deze laatsten stelden verder dat de invoering van het gebruik 

van postzegels veel extra werk en administratie zou opleveren zowel voor 

hen als voor de leiding en dat o.a. het gevaar van fraude toenam. Blijkbaar 

waren zij overtuigend genoeg want per Resolutie van 28 april 1863 

verklaarde de regering dat het contract met García per direct werd 

opgezegd omdat er te weinig draagvlak was voor de invoering van het 

systeem van vooruitbetaling van porto middels gebruik van postzegels. Dit 

werd nog beslist voordat de zegels van García werden uitgegeven en dus 

is zijn ontwerp nooit officieel via de postkantoren te koop geweest. 

Blijkbaar is men daarna toch vrij snel van mening veranderd want in 

navolging van veel andere landen is er ook in 1867 in Bolivia overgegaan 

tot het gebruik van postzegels. 

 

De García zegels van 1863 zijn later toch in behoorlijke hoeveelheden op 

de filatelistische markt terechtgekomen. 

Toen ik aan ons lid Nico Verhoef vroeg of 

hij de zegel had kreeg ik van hem 

bijgaande scan toegestuurd. Bedankt 

daarvoor ! Dit toont een zegel van 1 real 

en opvallend is dat de zegel is gestem-

peld. Dat kan dus niet ! Verder twijfel ik aan 

de kleur, die is goudbruin in plaats van 

zwart met goudpoeder. En verder is de 

tekening ook niet erg scherp. Er moet hier 

dus ofwel sprake zijn van een vervalsing of 

een vals stempel ofwel is de zegel later 

toch nog in het postale verkeer gebruikt en 

heeft de postbeambte niet goed opgelet. U mag het zeggen ! 

 

Er zullen nog wel meer leden binnen LACA zijn die deze zegel hebben, en 

als u mij een goede scan toestuurt dan zal ik die afbeelding graag plaatsen 

in een volgende Corre(i)o. Hopelijk heeft iemand de blauwe versie. Ik 

wacht af en zie uw inzending met belangstelling tegemoet. En als u een 

goede verklaring heeft voor de zegel van Nico dan hoor ik dat ook graag 

van u ! 
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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., 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 

 

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:alecjbreunesse@gmail.com
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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 Argentinië Spoorwegtelegraaf 
Yv. 1/7, 9, 10, 15/18 + Bolivia Yv. 91 en 416 + Brazilië Condor Yv. 20A, ETA 
1, 3, 4, Varig 1, 4, 5, 11/14, 40, Oorlog met Paraguay 1/15 + Canada Yv.104, 
Service 15, 29, Retour 2, 3 + Chili Yv. Dienst 8, 11, (ook vals), 55 + Colombia 
Yv. Correos Departementales 190/200, 495A, Luchtpost 41, 94, 102/3, Service 
12, Chargees 15, 55, 56, Fiscaux 2, 3, 5, Telegraaf 55 + Costa Rica Yv. 11, 28, 
29A, 30A, Aerienne 44K, 52, 88/90, Service 75, 78, 79, Telegraaf 1, 2, 4, 16/19, 
Guanacaste 3, 5, 14, Fiscaux 2, 3 + Cuba Yv. 29, blok 10/13, Telegraaf 7, 10, 
13/20, 22, 24, 26/27, 31, 37, 41, 95/101, Retour 2, 4, 5 + Spaanse Antillen Yv. 
26A, 30A, 31A en 32A. 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.  
  

mailto:info@silver-lightning.net
mailto:f.vanbeekum@gmail.com
mailto:pweda@live.nl
mailto:g.reynen1@chello.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 meetings in 2017 zijn 7 oktober en 16 december.  
 

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN 2017 en 2018: 
 
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.  
 
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. Laca zal weer aanwezig zijn op de 
beurs met een promotiestand; wij hopen dat u langskomt ! Meer info op 
de website www.eindejaarsbeurs.nl.  
 

2018: 
 

30 / 31 maart 2018: 
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 ! Wij kunnen een bezoek dan ook aanraden als u verzame-
laar bent van brieven en poststukken. Nadere info staat op de website: 
www.brievenbeurs.com    

http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.brievenbeurs.com/
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Een Vreemde Eend in de Bijt 
 

Heeft u dat ook meegemaakt ? Je koopt een partijtje en dan zitten 
er ineens zegels tussen die je niet in een catalogus kunt thuis-
brengen. In de rubriek 'Een Vreemde 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 !! 
 

Over de zegel en de brief die wij in de 
vorige “Een Vreemde Eend in de Bijt” 
plaatsten hebben wij van niemand 
een reactie ontvangen, dus ik neem 
aan dat u ook niet weet wat dat was. 
Deze keer toon ik u een afge-

stempelde zegel uit Cuba. De tekst op 

de zegel verwijst naar de toepassing 

van een wet uit 1954. En omdat de 

zegel in geenenkele mij bekende 

catalogus voorkomt ga ik er vanuit dat 

dit een fiscaalzegel is. Ook het 

stempel met de tekst ‘ministerio …..’ 

duidt op officieel gebruik. Maar als u 

hier meer over weet dat hou ik 

me aanbevolen ! 

 

Uw reactie graag naar Hans 
Vinkenborg. 
 
 
 
 
PS: Het tentoonstellings- 
seizoen is zo te zien ook weer 
begonnen ……  !! 
 
 
 

 



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.  
 
 
Inhoudsopgave:              pagina: 
Inleiding door de Voorzitter     Hans Vinkenborg     1 
Agenda voor de komende bijeenkomst   redactie       2 
Berichten van het bestuur     redactie       3 
Benoeming Richard Tilman tot erelid   Hans Vinkenborg     6 
Chili: Een zegel met zeldzaam kopstaand 
middenstuk        Hans Vinkenborg     7 
Colombia: Liticia en de Volkenbond   Hans Vinkenborg   10 
Post in Vuurland, bij het Nauw van  
Allerheiligen       Anton Luijendijk    14 
Bolivia: García zegels van 1863 (NE)   Hans Vinkenborg   22 
Vraag en Aanbod van/voor LACA leden   redactie     25 
Overzicht beurzen en bijeenkomsten   redactie     27 
Een Vreemde Eend in de Bijt     redactie     28 
 
Ereleden: 
Kees de Velde Harsenhorst †, Sybolt Harkema, Jan van Rijn, Hugo 
Brinkgreve en Richard Tilman. 
Kascommissie: Martin Beekhuis en Herman Rakers, reservelid: Ger 
Sweyen. 
Veilingmeester: Daan de Ruiter of Hans Vinkenborg 



 
 

 
Een briefkaart van Argentinië naar Roemenië uit 1891 met een bijgeplakte zegel van Tierra del Fuego. 
Het betreft nagenoeg zeker een vervalsing waarbij o.i. het zegel van Tierra del Fuego en de stempel 
van Colonia Popper later zijn bijgeplakt/geplaatst, gezien de regelmatige tanding van het zegel, de 
kleur van het zegel en de te mooie stempel van Colonia Popper. 

 

 
In deze Corre(i)o vindt u een artikel van Anton Luijendijk 

over Tierra del Fuego. 
Verder vindt u in dit blad artikelen van Hans Vinkenborg 

over de García zegels van Bolivia, de Volkenbond in 
Colombia en een zeldzame kopstaand middenstuk zegel uit 

Chili. 
  

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

