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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 Apeldoorn 
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 
 
Het postzegeljaar is inmiddels op volle stoom gekomen en in december 
hebben wij weer een bijeenkomst met een grote veiling. Daarna is er in 
Barneveld na Kerstmis nog de Eindejaarsbeurs en dan is het jaar weer 
voorbij. Bij de LACA bijeenkomst van 16 december kunt u na afloop van 
de veiling weer een eindejaarsborrel tegemoet zien en wellicht worden er 
ook weer bitterballen geserveerd voordat wij elkaar een goed uiteinde 
gaan toewensen. 
 
Helaas zullen wij niet alle leden in het nieuwe jaar weer kunnen 
begroeten want er zijn een aantal opzeggingen ontvangen van leden die 
al heel lang lid waren; de leeftijd speelt daarbij een beslissende rol. Alle 
postzegelverenigingen kunnen daar over meepraten. Maar LACA gaat 
gewoon door op de ingeslagen weg en in het 1e kwartaal van 2018 
hopen wij de 50-ste uitgave van ons blad Corre(i)o te kunnen laten 
verschijnen. Als u een bijdrage heeft dan is het nu nog niet te laat om dat 
naar ons toe te sturen ! 
 
Verder staat het komende jaar al weer volgepland met veel beurzen en 
tentoonstellingen, in dit blad vindt u een selectie. En heeft u recent nog 
ingelogd op onze website? Daar vindt u in het ledengedeelte een schat 
aan informatie over de literatuur per land, alle vorige uitgaven van de 
Corre(i)o en een heleboel links naar websites van allerlei filatelistische 
verenigingen in Midden- en Zuid Amerika. Op die sites vindt u dan vaak 
ook weer veel gratis informatie en artikelen en literatuur. Ga maar eens 
kijken als u binnenkort tijd heeft ! En als u niet meer weet hoe u moet 
inloggen dan hoor ik dat graag van u. 
 
Dit blad bevat weer een aantal interessante artikelen over ons verzamel-
gebied. Ap Koopman schreef een prachtig artikel over de Rio de la Plata, 
de grensrivier tussen o.a. Argentinië en Uruguay. Van Ronald Kranen-
burg kregen wij een mooie update van de García zegels van Bolivia. 
Anton Luijendijk heeft zich geworpen op de Lady McLeod (zegels) van 
Trinidad en de vervalsingen en ikzelf heb nog een update gemaakt van 
het artikel over de Chili zegels uit 1910 naar aanleiding van een bijdrage 
van Paul Weda.  
 
Ik hoop dat u deze artikelen weer met veel plezier leest. Verder reken ik 
erop u weer te kunnen begroeten op onze bijeenkomst op 16 december 
a.s.    
 
Hans Vinkenborg. 
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AGENDA VOOR DE KOMENDE BIJEENKOMST 
 

Op zaterdag 16 december 2017 houdt LACA weer 
een Algemene Ledenvergadering in het Cultureel & 
Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. U bent 
hierbij van harte uitgenodigd. De routebeschrijving 
staat achterin dit blad. 
De zaal is open vanaf 12 uur en 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 de veilingkavels te bekijken en om te 
lunchen; 

13.00 uur  opening van de bijeenkomst en welkomstwoord door de voor-
zitter + bestuursmededelingen en ingekomen stukken; 

13.05 uur rondvraag;  
13.15 uur grote najaarsveiling (de veilinglijst is reeds in uw bezit); 
14.30 uur postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, nader kennis maken en 

informatie uitwisselen; 
15.00 uur ophalen/betalen veilingkavels + eindejaarsborrel en hopelijk 

bitterballen. 
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 
Wij hebben nogsteeds behoefte aan meer 
artikelen voor het blad. In principe is alles wat 
met de filatelie van ons verzamelgebied te ma-
ken 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. 

Wie weet daar iets over te vertellen ? 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 of vertalingen van harte 
welkom. Denk hier eens over na, blijf niet achter en doe s.v.p. aktief mee 
om ons blad variatie en bestaansrecht te geven ! Stuur uw bijdragen 
s.v.p. naar Hans Vinkenborg. 
 
Diverse berichten 

 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 in januari met een promotiestand aanwezig op de 
Filateliebeurs in Hilversum, komt u ook even langs ? 

 Weet u dat u in de plaats van een jaarlijkse contributie ook éénmalig 
een donatie kunt storten voor een levenslang lidmaatschap ? Infor-
matie bij de voorzitter.  

 U wordt verzocht om weer zelf uw contributie over te maken voor 
2018. Ons bankrekeningnummer en nadere info staan in de voorflap ! 
Graag voor 1 maart aanstaande. 

 Op de internationale tentoonstelling Brasilia 2017 heeft ons lid Henry 
Marquez 2 grote prijzen gewonnen, 92 punten voor zijn kaders “The 
Peruvian Security Seal of 1915” en 96 punten voor zijn kaders “Lima 
1822-1884 Republican Postal History until early UPU”. Het blad 
“Filatelia Peruana” waarvan Wim de Gelder mede editor is won 85 
punten. En Roger van Laere kreeg 80 punten voor zijn kaders met 
“Pre-Hispanic Peru”. Onze hartelijke felicitaties !! 

 Weet u nog dat we in Corre(i)o nr. 38 van maart 2015 een artikel 
hadden over de Escuelas zegels van Venezuela ? Er is nu een boek 
verschenen over dit onderwerp: “Introducing Venezuela’s Escuelas 
Stamps 1871-1880” door Williams Castillo met alle mogelijke 
informatie. Softcover in engels en spaans, 134 pagina’s, prijs $ 36,95 
+ shipping. Info: www.escuelascollectors.com.   

 

http://www.escuelascollectors.com/


4 

 

 

 



5 

 

 

 

 

BRIEVEN en POSTWAARDESTUKKEN LATIJNS AMERIKA 

 

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

 

Of bezoek mijn stand op één van de volgende beurzen: 

 

28-29 december 2017: Eindejaarsbeurs - Barneveld – NL 

27-28 januari 2018: Filateliebeurs - Hilversum – 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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ARGENTINIЁ / URUGUAY: Río de la Plata 
(34º 30’ ZB, 58º 10’ WL) 
door: Ap Koopman 
 

Op 19 november 1973 werd tussen 
Argentinië en Uruguay een internationaal 
verdrag getekend, dat het einde bete-
kende van het grensconflict om het bezit 
van en de controle over de Río de la 
Plata en de kustwateren, “El Tratado del 
Río de la Plata y su Marítimo”. De zegel 
Mi 2433 uit 1999 van Uruguay die u 
hiernaast ziet wijst terug naar het Ver-

drag van 25 jaar daarvoor; de kaart toont het verloop van de zeegrenzen 
tussen Argentinië en Uruguay in de Río de la Plata. 
 

Naam 
De monding van de rivier staat ook goed afgebeeld op de zegels Mi 
1975 van Uruguay (uit 1992, 70 jaar ANBEBU, vereniging van radio-
stations) en Mi 3169 van Argentinië (uitgegeven in 2007 ter herinnering 
aan de oversteek van de rivier 100 jaar eerder met de luchtballon 
“Pampero”) die u beide hieronder ziet. 

 
 
De Río de la Plata (Spaans: zilverrivier) is de monding van twee rivieren, 
de Paraná en de Uruguay, die uitkomen in de Atlantische Oceaan. De 
oorsprong van de naam ‘zilverrivier’ zou zijn dat de Spaanse ontdekkers 
onder de indruk waren van de zilveren ornamenten van de plaatselijke 
bevolking. Andere bronnen geven een iets andere verklaring. De Span-
jaarden zouden vooral geruchten hebben gehoord over grote rijkdom-
men in het binnenland (zilver: Spaans: plata; Latijns: argentum > Argen-
tinië). 
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Ligging 
Waar de twee rivieren samenkomen is het water 48 kilometer breed. Bij 
de oceaan, 290 kilometer verderop, is dit toegenomen tot 220 kilometer. 
Daarmee is de Río de la Plata de breedste riviermonding op aarde. Het 
stroomgebied van de rivier omvat ongeveer een vijfde deel van het totale 
Zuid-Amerikaanse continent. Het omvat grote delen van het noorden van 
Argentinië, het zuidoostelijk deel van Bolivia, Zuid- en Midden-Brazilië, 
grote delen van Uruguay en geheel Paraguay. 
 
Geschiedenis 
De eerste Europeanen bezochten de Río de la Plata in 1516. Het was de 
Spaanse zeevaarder Juan Díaz de Solis, die de rivier “Mar Dulce” noem-
de, omdat de rivier op onverklaarbare wijze ‘zoet’ was. 
Na de onafhankelijkheid van Uruguay in 1828, waarbij het los kwam van 
de Verenigde Provincies van de Río de la Plata, waren Uruguay en Ar-
gentinië buurlanden zonder dat de grenzen scherp waren vastgelegd. 
Ook niet voor de gezamenlijke monding van de Río de la Plata. Deze 
situatie werd op scherp gesteld door de uitspraak van de Argentijnse 
president Estanislao Servero Zaballos (1854-1923) dat Uruguay geen 
recht had op het gebruik van de Río de la Plata. Alleen bij hoogtij moch-
ten de Uruguayanen in de Río de la Plata baden. Bij eb niet, omdat zij 
zich dan in Argentijns water bevonden. Deze interpretatie – van de in 
1906 uitgesproken, zogenaamde “Zaballos-Doctrine”, ook de theorie van 
de droge kust genoemd – was niet in de voorlopige vredesovereenkomst 
opgenomen. De spanning tussen beide landen bereikte haar hoogtepunt 
tijdens het presidentschap van de Argentijnse José Figueroa Alcorta 
(1860-1931). 
Meerdere incidenten leidden tot verontwaardiging en acties in Uruguay. 
De Uruguayaanse president Claudi Williman (1863-1934) begon een 
diplomatiek offensief, onder meer door de relatie met Brazilië te verster-
ken.  
 
Kenmerken 
De geografische kenmerken van de 
Río de la Plata waren een delicaat 
punt bij het bepalen welke staten 
rechten konden doen gelden over een 
estuarium* met een getijverschil.  
Daarbij was van belang om te weten 
of het estuarium van de Río de la 
Plata als ‘zee’ of ‘rivier’ werd aange-
merkt.  
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Op de zegel hierboven van Argentinië uit 2004 (Mi. 2894) ziet u een magneetkom-
pas; deze zegel is uitgegeven ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de 
Hydrografische Dienst van de Marine/Servicio de Hidrografía Naval. 

 
* (Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van 
een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en 
zodoende brak water ontstaat en waar getijverschil waarneembaar is. 
Wanneer een rivier als een stelsel van aftakkingen uitmondt spreekt men 
van een delta). 
 
In geval van ‘zee’ had elke staat souvereiniteit over een gelijke strook. Bij 
aanduiding als ‘rivier’ hadden beide landen souvereiniteit over het geheel 
waarbij deze souvereiniteit niet kon worden beperkt door de wet – ook 
niet voor onschuldige doorvaart. Het lukte lange tijd niet om tot overeen-
stemming te komen. Uruguay erkende de Europese criteria voor de mid-
delste lijn, terwijl Argentinië vasthield aan een aangepast navigatiekanaal 
als middelste lijn. 
 

Onderhandelingen en 
overeenkomst 
In 1961 komt men tot een 
gezamenlijke verklaring 
over het principe van de 
buitengrens van de Río de 
la Plata. Hiervoor werd een 
denkbeeldige lijn getrokken 
van Punta del Este (Uru-
guay) naar Punta Rasa 
(Argentinië). Dit betekende, 
dat elk schip binnen deze 
lijn zou worden onderwor-
pen aan de jurisdictie van 
een van de twee landen. 
 

Op de afbeelding ziet u de binnen- en buitengrenzen die zijn overeengekomen. 

 
Jurisdictie met betrekking tot de rivier / Scheepsroutes 
Elk land kreeg de exclusieve bevoegdheid over een kuststrook vanaf de 
buitengrens van de rivier, die wordt gevormd door een denkbeeldige 
rechte lijn tussen Colonia in Uruguay en Punta Lara in Argentinië. Van 
deze lijn tot de parallel op Punta Gorda landinwaarts, kreeg elk land een 
kuststrook met een breedte van twee zeemijlen. Deze stroken maakten 
een aantal bochten, zodat alle vaargeulen met toegang tot havens van 
beide landen hierin werden opgenomen. Het definitief akkoord werd 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Monding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoet_water
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeewater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brak_water
https://nl.wikipedia.org/wiki/Getijde_(waterbeweging)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivierdelta
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bereikt op 19 okto-
ber 1973 met de 
ondertekening van 
het verdrag. Begin 
1974 volgde de 
formele 
bekrachtiging van 
het verdrag door 
beide landen. 
 
Op de kaart ziet u de 
scheepvaartroutes op 
de Río de la Plata. 

 
 
Op deze sate-
lietfoto is de erosie 
goed te zien die 
inmiddels heeft 
plaatsgevonden 

 
Het verdrag be-
staat uit 5 de-
len, te weten: 
Río de la Plata, 
kustwateren, 
defensie, ge-
schillenregeling 
en tijdelijke 

bepalingen. Dit geheel is vastgelegd in 23 hoofdstukken en totaal 92 
artikelen. Behalve dat de 
rechten van de River Plate 
Basin-landen (Brazilië, Bo-
livia, Paraguay) zijn vast-
gelegd, zijn er artikelen 
over het onderhoud (bag-
geren van de vaargeulen), 
de visserij (gemeenschap-
pelijke instandhouding en 
het behoud van levende 
hulpbronnen), de conta-
minatie en de eilanden. 
 
Op bovenstaande kaart zijn de 
visserijzones ingetekend die zijn overeengekomen tussen de 2 landen. 
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Papierpulpfabriek Fray Bentos. 
Argentinië en Uruguay 
liggen al sinds 2002 met 
elkaar overhoop over de 
papierpulpfabriek die Uru-
guay, zonder overleg, in de 
monding van de Uruguay-
rivier heeft gebouwd. In 
2006 heeft Argentinië bij het 
Internationaal Gerechtshof 
(ICJ) in Den Haag de af-
braak van de fabriek geëist. 
Dit werd niet gehonoreerd, 
maar Uruguay werd wel 
veroordeeld in verband met 
het niet naleven van de 
milieuvoorschriften. 
Argentinië en Uruguay be-
sloten in 2010 een bi-natio-
nale commissie voor de 

kontrole op de vervuiling van de rivier in te stellen. Dit is nog steeds een 
twistpunt. 
 
Op de bovenstaande kaart ziet u Uruguay in het wit en linksonder de Río de la Plata. 
Verder stroomopwaards ziet u rood omcirceld de lokatie van de papierpulpfabriek. 

 
Status van de eilanden in de Río de 
la Plata. 
In het verdrag werd een lijn opgeno-
men, vergelijkbaar met de middenlijn 
van de rivier, die diende als scheids-
lijn voor bestaande eilanden in de 
rivier èn die kunnen ontstaan in de 
toekomst. Eilanden ten oosten en 
noorden van deze lijn behoren aan 
Uruguay en die ten westen en zuiden 
aan Argentinië. 
Een groot probleem vormde het 
eiland Martín García, met een opper-
vlakte van 1,84 km² en 150 inwoners. 
Het is sinds 1852 bewoond door 
Argentijnen en werd in het verleden 
als gevangenis benut voor belangrijke personen, waaronder Juan Perón. 
Het ligt formeel in Urugayaanse wateren. Daarvoor had Argentinië de 
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stadsgrens van Buenos Aires gewijzigd, zodat Martín García binnen haar 
grenzen kwam te liggen. 
 
Op de kaart ziet u het eiland Martín García boven in de monding van de rivier liggen 
en u ziet de aangepaste grenslijn vanwege dit eiland. 

 
Artikel 45 kwam met de oplossing. 
Martín García viel onder jurisdictie van 
Argentinië en werd aangemerkt als 
exclusief natuurgebied met instand-
houding van de inheemse flora en 
fauna, met andere woorden: een 
natuurresevaat. Daarbij werden speci-
fieke lengte- en breedtegraden 
vastgelegd. De reden hiervoor was, 
mogelijke overstromingen van de rivier 
en de positie van het direct noordelijk 
gelegen eiland Timoteo Domínguez. 
Dit Urugayaanse eiland is de enige 
‘droge’ grens tussen Uruguay en Ar-
gentinië. 
 
De Río de la Plata is één van de vele 
grensconflicten in Zuid- en Midden-
Amerika. Dit is een uitvloeisel van het 

Verdrag van Tordesillas uit 1494, waarbij de ‘wereld’ tussen Portugal en 

Castilië (Spanje) werd verdeeld. In de loop van de 19e eeuw, na de onaf-
hankelijkheidstrijd van de verschillende gebieden, kwamen de (grens-) 
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conflicten in Midden- en Zuid-Amerika aan het licht. Dit geldt ook voor 
het gebied van de Río de la Plata met haar twee rivieren en aangrenzen-
de landen en de karakteristieke inkeping in de Zuid-Amerikaanse kustlijn. 
 
Op dit blokje van Argentinië (Mi 2537/2540) worden verschillende ontwikkelingen in 
de kartografie getoond van Buenos Aires en de Río de la Plata, te weten: LB = detail 
Zuid-Amerikaanse staten, planisfeer van Arques (F), 1546, Pierre Descellie, RB = 
monding van de Río de la Plata, 17e eeuw, Claes Voogt, LO = Buenos Aires, haven-
wijk Avellanda met stratennet, I.G.M.A., 1920 en RO = monding van Riachuelo en 
Puerto Buenos Aires, satellietbeeld, I.G.M.A., 1999 
 

Bronnen: 

 Adrian Keppel > blogstampmagazine.co.uk > South America > maps 
on stamps, March 8, 2013 

 Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo 
 >https://Es.wikipedia.org/…/Tratado_del_Río_de_la_Plata 

 www.comisionriodelaplata.org/tratado_rio_plata.asp 

 www.unece.org/…/8.Experience_of_de_la_Plata.pdf 

 Eva.universidad.edu.uy/mod/resource/view.php?id… 

 Uruguay River Pulp Mill Dispute 

 Eigen reiservaringen 
 

CHILI: NOGMAALS EEN ZELDZAME ZEGEL UIT 1910 
door: Hans Vinkenborg 
 

In de vorige Corre(i)o stond een artikel over een donkergroene zeldzame 

zegel van 1 ct van Chili met een zwart kopstaand middenstuk. Daarvan 

was er aanvankelijk maar 1 bekend, maar begin dit jaar is een tweede 

zegel gevonden. Spectaculair ! Naar aanleiding daarvan werd ik bena-

derd door Paul Weda die ook een 1 ct zegel uit de zelfde serie uit 1910 

heeft, maar dan met een zeldzame kleurafwijking. Deze zegel is niet 

donkergroen maar blauw. De zegel met het kopstaande middenstuk 

wordt genoemd in Michel maar deze kleurafwijking niet. Hieronder ziet u 

http://www.comisionriodelaplata.org/tratado_rio_plata.asp
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de (gewone) groene zegel (links) en de blauwe zegel (rechts) afgebeeld. 

 

Een prachtige vondst van een zegel met een zeldzame kleurafwijking. Er 

bestaat bij Paul (en bij mij) geen twijfel over de echtheid van deze zegel, 

hij is niet chemisch gemanipuleerd en alles klopt aan deze zegel, 

behalve de kleur. 

 

Door Brian Moorehouse is in 1986 in de Mainsheet 44/16 aandacht be-

steed aan zegels van deze serie met een kleurafwijking. Hij schrijft het 

volgende: “In de literatuur worden 2 kleurafwijkingen genoemd: de 5 ct in 

de kleur van de 15 ct en de 1 ct in de kleur van de 5 ct”. Hij beschrijft 

daarna dat de 1e zegel in 1939 is gekeurd door de Royal Philatelic en dat 

hij die zegel en het certificaat van echtheid heeft gezien. Overigens 

meldt hij dat de kleur van die 5 ct zegel meer blauwgroen is dan leigrijs. 

  

Een heel ander verhaal is de blauwe 1 ct zegel die we ook hierboven 

zien. Daarover schrijft hij het volgende: “In het boek van Bonilla Lara 

‘Estudio sobre los Falsificaciones de Sellos de Chile’ wordt op pagina 17 

zonder commentaar gemeld dat de Scott catalogus vroeger de kleur-

afwijking van de 1 ct zegel in de kleur van de 5 ct zegel noemde, maar 

dat zij deze vermelding op enig moment ook weer hebben laten verval-

len. Verder meldt Brian dat hij zelf 2 exemplaren van deze zegel met 

deze kleurafwijking ter keuring in zijn bezit had. 

 

Deze 2 zegels waren in identieke kleur en hij heeft ze voorgelegd aan 2 

chemici om te checken of ze wellicht chemisch waren gemanipuleerd. 

Dat bleek niet het geval te zijn geweest en hij meldt verder dat je che-

misch groen ook niet eenvoudig in blauw kunt veranderen zonder sporen 

na te laten. Verder was alles identiek aan de originele zegels, de 

druktechniek, tanding, papier, gom en formaat, etc. Hij komt dan ook tot 

de conclusie dat beide 1 ct zegels in de kleur blauw origineel zijn. En dat 

deze kleurafwijking dus ook gewoon zou moeten worden opgenomen in 

de catalogi. Een mooie conlusie voor Paul ! Het is een bijzonder verhaal 

dat goed aansluit bij ons eerdere artikel over deze zegels van Chili. 

 

CONTRIBUTIE BETALING !! 
 

Het is weer zover ! Wij verzoeken u om zelf de contributie over te 
maken naar LACA; in de voorflap vindt u nadere informatie.  

Mogen wij s.v.p. op uw snelle medewerking rekenen ? Alvast bedankt ! 

 



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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BOLIVIA: DE GARCĺA ZEGELS VAN 1863 

(NO EMITIDO) (bis) ! 
door: Hans Vinkenborg 

 

In de vorige Corre(i)o stond een artikel over de García zegels van 1863 van Bolivia. 

Dat eindigde met de oproep aan de leden die in het bezit zijn van een blauwe versie 

van de zegels om ons een scan te sturen. Hierop reageerde Ronald Kranenburg die 

o.m. de volgende zegels in zijn bezit heeft. 

 

De zegels hierboven zijn ongebruikt. Ronald meldt ook nog 

dat in het boek van Marcos Escalier gemeld wordt dat de 

zegels, die nooit officieel zijn uitgegeven, later toch wel in 

de verkoop zijn gekomen maar met een afstempeling om 

te laten lijken dat ze echt gelopen hebben. Dat verklaart dat 

er ook gestempelde zegels op de markt te koop zijn zoals 

de 4 real zegel hiernaast en de strip van ½ real hieronder !   

 

In de boeken van Marcos Escalier over deze zegel staat 

ook een overzicht van alle plaatposities en daarin heeft 

Ronald kunnen vaststellen dat zijn 4 real zegel plaat-

nummer 106 heeft. 
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De afstempeling ‘op verzoek’ van de restant zegels die toen blijkbaar nog aanwezig 

waren vond plaats in de periode 1887-1900. De stempels die u hierbij kunt tegenkomen 

tonen wij hieronder eveneens. Het gaat hier dus niet om gebruik in de post maar om 

afstempeling op verzoek. 

 

 

 

 

Minstens zo interessant is het gegeven dat van deze zegels ook vervalsingen bestaan 

in verschillende kleuren, o.a. groene, gele en rode zegels. Veelal ontbreekt hierop de 

waardeaanduiding.  

 

 

De gele en de zwarte zegel zijn duidelijk van hetzelfde foute cliche gedrukt, de 

verschillen met de blauwe zegels hierboven zijn evident. Op de groene zegel komt wel 

weer een lama in beeld (net als op de blauwe zegels), maar deze mist verder ook 

vrijwel alle kenmerken van de echte zegels.  

Nog gekker wordt het met de tropische versie van de lichtblauwe zegel die in formaat 

ca 1 ½ keer zo groot is als de echte zegel (zie hierna) ! De tekening lijkt nu veel beter 

op de García zegel (er is een lama) maar ook hier zijn de verschillen, afgezien van het 

formaat, erg groot.  



17 
 

 

Op deze valse zegels komen weer vaak fantasie 

stempels voor van de typen die we hieronder laten 

zien waaronder een 3-tal stomme/’mudo’ 

stempels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan bestaan er ook nog valse zegels met 

een valse opdruk. De echte zegels hebben 

nooit een opdruk gehad. Er zijn o.m zegels met een (niet bestaande) opdruk van ‘1/2 

real’, ‘4 reales’ of ‘1 peso’. Ronald heeft hiervan 2 valse exemplaren gevonden en die 

laten we hieronder voor de volledigheid ook nog even zien. 

 

De voorbeelden van de 
stempels komen uit het 
boek van Marcos Esca-
lier. De afbeeldingen 
komen uit de verzameling 
van Ronald en ten dele 
van het internet.  
 
Bedankt voor deze 
interessante aanvullende 
informatie ! 

 
 
 

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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TRINIDAD: DE LADY McLEOD ZEGEL 
door: Anton Luijendijk 

 

Toen Columbus Trinidad ontdekte, woonden daar Arawak-Indianen en 

Cariben, die niet voortdurend werden 

overvallen door de Indianen van het 

vasteland van Venezuela en evenmin 

door de Spanjaarden, omdat er daar 

geen goud of zilver 

te vinden was. Na 

de Spaanse perio-

de kwam die van de 

Fransen; zij werden 

in 1798 door de 

Engelsen versla-

gen, die er tot de 

onafhankelijkheid in 

1962 zijn gebleven. 

 

Met de bevrijding 

van de slaven brak in 1838 een nieuwe 

tijd aan. Er werden 130.000 Brits-Indiërs gecontracteerd uit het Oostelijke 

halfrond (Calcutta) voor o.a. het werk op de suikerplantages tot ver naar 

het zuiden. Het reizen was er niet gemakkelijk en mogelijk  ook gevaarlijk. 

Zo startte David Bruce een regelmatige dienst langs de Westkust van het 

eiland met een stoomschip, ook een unicum voor het eiland, want het 

stoomtijdperk was nog maar 

net begonnen. Wekelijks kon-

den 100 passagiers worden 

vervoerd naar plaatsen aan 

de Golf én er was een post-

service op die lijn geopend, 

aanvankelijk zonder post-

zegel, maar vanaf 1847 ge-

frankeerd met de eerste post-

zegel in de Britse koloniën. 
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Trinidad, Lady McLeod, 5c blue, SG.1 

Zo staat de allereerste post-

zegel, die in de Engelse koloniën 

ooit werd uitgegeven, aangekon-

digd in de catalogus van Stanley-

Gibbons. Hiernaast ziet u een 

sterk vergrote afbeelding.  

De geschiedenis van die eerste 

zegel, die in omloop werd 

gebracht op Trinidad,  de Lady 

McLeod, de zeldzaamste en 

duurste zegel uit de klassieke pe-

riode (1845 – 1925), gaat terug 

tot het jaar 1845, toen de 67 ton 

metende raderstoomboot, ge-

noemd naar de vrouw van de 

Gouverneur van Trinidad - Henry 

George McLeod - in de vaart was 

gekomen.  

Tegen het einde van 1845 kwam het schip, gebouwd op de Napier Ship 

Yard in Schotland, in de Caribbean aan, waar de nieuwe eigenaar, David 

Bryce, besloot het in te zetten in een pendeldienst tussen Port of Spain en 

San Fernando voor het vervoer 

van stukgoed, passagiers en 

post. Het schip had een capa-

citeit van 100 passagiers. 

Na diverse problemen met de 

betaling van de posttarieven 

(gebrek aan wisselgeld speel-

de hierbij een rol, omdat steeds 

werd betaald met een quarter)  

ging Bryce op 24 april 1847 over tot de uitgave van postzegels, die 

verkocht werden voor 5 cent per stuk (het tarief voor een brief) of $ 4 voor 

100 stuks. Dus de uitgegeven postzegels dienden als voorafbetaling van 

de te vervoeren post. Tot dan toe was het gebruikelijk dat de ontvanger 

het tarief betaalde en niet de verzender. 

Bryce stelde tevens een abonnement in voor zijn postservice van 1 $ per 

maand voor abonnees; voor niet geabonneerden was het tarief 10 cent 

per brief. 
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Je zou hier uit die ‘prijs per 100’ kunnen opmaken, dat de zegels mogelijk 

in vellen van 100 waren gedrukt. Vandaag de dag zijn 

er nog 26 Lady McLeod zegels ongebruikt, 24 

gebruikt en 39 op brief bewaard gebleven. De SG1 is 

de eerste uitgave van de Britse Kolonies; de 

beroemde blauwe en oranje Mauritius zag 6 

maanden later het daglicht. De zegels werden 

ontwaard door met de pen er een kruis of vlek op te 

zetten.  

 

Het schip mat 60 ton en had 2 

machines van elk 30 pk voor de 

voortstuwing van de raderen, die 

een vaart van 12 knopen konden 

bewerkstelligen. De ketels wer-

den met hout gestookt; maar 

hout nam veel plaats in aan 

boord en het verbruik was groot. 

Deze raderschepen waren niet geschikt voor de vaart op de lange deining, 

omdat bij een slingerend schip het rad aan de ene zijde diep in het water 

en aan de andere zijde ondiep steekt, 

waardoor continu een slingerende koers 

wordt gevaren. Maar in de Golf van Paria 

komt zelden deining voor, dus daar was 

geen probleem met de koers ! 

Het ss Lady McLeod vertrok zaterdags om 

06.00 van Port of Spain in een wekelijkse 

dienst. Het deed Couva en San Fernando 

aan en be-

reikte om 

11.00 uur 

La Brea = 

het asfaltmeer. Om 14.30 vertrok het uit 

die plaats voor de terugreis om rond 19.30 

weer in Port of Spain aan te komen. Het 

schip is helaas in 1854 in de buurt van San 

Fernando vergaan; alleen de scheepsbel 

is bewaard gebleven; de Filatelistische 

Sociëteit van Trinidad stelt de bel regel-

matig ten toon. 
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De blauwe McLeod zegel was een uitgave van een private instelling, maar 
in 1851 gaf de Britse Post hier haar eigen zegels uit waarop een zittende 
Britannia is afgebeeld. Frappant is de wisseling van het muntstelsel. Was 
de McLeod zegel nog gewaardeerd in cents, vanaf 1851 was dat die van 
het Britse muntstelsel, penny, shilling en pond. Daar zullen zij op het eiland 
niet blij mee zijn geweest, want er gaan 20 shilling in één pond en een 
shilling heeft de waarde van 12 pence. Dus in één pond gaan 240 pence. 
Wie daarmee gerekend heeft, weet hoe lastig dat is. 
 

Een of twee decennia later werd een spoorlijn aangelegd van Port of Spain 

naar het Zuiden, waarover iets later ook passagiers reizen konden. Er is 

in 1965 een liedje gecomponeerd door 

Johnny Duncan and the Bluegrass 

Boys dat hoog in de toptienlijst is 

gekomen en dat u kunt terugvinden op 

YouTube, inclusief een filmpje van het 

station van Port of Spain en de 

rijdende stoomtrein en prachtige oude 

beelden: 

 
Last train to San Fernando, last train to San Fernando 

If you miss this one, you'll never get another one 

Bee-dee-dee-dee-bom-bom to San Fernando. 

 

Last night I met my sweet Dorothy 

She said, tomorrow I join in sweet matrimony 

But if you act all right 

Oh, you can take me out tonight 

We can wine and dine and get back in time 

For the last train to San Fernando. 

 

Last train to San Fernando, last train to San Fernando 

If you miss this one, you'll never get another one 

Bee-dee-dee-dee-bom-bom to San Fernando. 

 

Well, I married into high society 

Be carefull of the places you're a-takin' me 

'Casue if you slip, I'll slide and I may never be your bride 

Bee-dee-dee-dee-bom-bom to San Fernando. 

 

Last train to San Fernando, last train to San Fernando 

If you miss this one, you'll never get another one 

Bee-dee-dee-dee-bom-bom to San Fernando. 
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De postzegel staat in de catalogus voor £. 10.000. Heb je een brief met 

die zegel, dan is de waarde £. 20.000 tot 24.000. Haal dus nooit een zegel 

van een kaart of brief, want op de brief is hij meestal meer waard ! En de 

brief moet compleet zijn met de klep ! Nu heeft het waarschijnlijk weinig 

zin om naar de zolder te rennen en oude stapeltjes papier door te 

worstelen, want deze zegels bleven meest in Trinidad. Daar zou je nog 

wel in oude archieven kunnen gaan neuzen. En Trinidad is een mooi 

eiland met hagelwitte stranden ! Mocht u er daar één vinden, dan is de 

reis dik betaald ! 

 
Bron: Internet en Pro Burda Auction, s.r.o. exkluzivně D.K. (30.07.2012). 
 

 

TRINIDAD: VERVALSINGEN VAN DE LADY 

McLEOD ZEGELS 
door: Hans Vinkenborg 

 

Door het artikel van Anton Luijendijk werd ik geïnspireerd om enkele 

vervalsingen van de beroemde zegel te laten zien. Als een zegel heel erg 

schaars (en dus duur) is dan kun je er van op aan dat er ook veel ver-

valsingen van die zegel bestaan. In de loop der jaren heb ik in mijn falsifi-

caten verzameling dan ook een behoorlijk aantal van deze valse zegels 

bijeen gekregen. Anton en ikzelf realiseren ons dat Trinidad niet direct tot 

‘ons gebied’ behoort, maar de scheepvaart in het Caribisch Gebied weer 

wel, dus er zijn zeker raakvlakken en het onderwerp is interessant genoeg. 

Hieronder toon ik u de zegels die ik in de loop der jaren heb verzameld. 
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Het is een bonte verzameling. Allereerst zie je een aantal zegels in de 

verkeerde kleur, dus als je die tegenkomt heb je ze snel ontmaskerd. Maar 

ook de grootte van de zegel laat zien dat er iets niet klopt, terwijl de letters 

LML op sommige zegels ook te groot zijn of de tekening van het schip of 

de zee of de ornamenten domweg niet kloppen. Verder zijn een aantal 

zegels gerasterd als je ze van dichtbij bekijkt en die vallen dus ook af want 

de originele zegel is geboekdrukt. Eigenlijk is alleen de zegel rechtsboven 

bijna perfect want daar lijkt alles te kloppen. Maar ook die werd ontmas-

kerd dus voorlopig kan ik nog niet stil gaan leven …….. 

 

Toen ik deze zegels aan Anton liet zien stuurde hij mij ook nog een aantal 

zegels toe uit zijn falsificaten verzameling. Deze zegels ziet u hieronder. 

Hij heeft er ook een flink aantal: 

 

 

In ieder geval zijn ze allemaal blauw alhoewel sommige te donker zijn om 

echt te lijken en andere te licht. Van deze set lijkt de eerste zegel nog het 

meest op het origineel, maar helaas kloppen ook hier een aantal details 

niet. Je kunt hieruit in ieder geval wel één conclusie trekken, namelijk dat 

er veel lieden ijverig bezig geweest zijn om deze postzegel te vervalsen. 

In ieder geval houden wij er op deze manier nog een leerzaam stukje aan 

over ! 
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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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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 en 2018: 
 

De data van de LACA bijeenkomsten zijn 16 december 2017 en in 2018 
op 10 maart, 26 mei, 22 september en 1 december.  
 

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN in 2017 en 2018: 
 

28 / 29 december 2017: 
In Barneveld wordt in De Veluwehal (Nieuwe Markt 6) jaarlijks in de winter 
de EINDEJAARSBEURS gehouden. Toegang 3 euro. Dit jaar zal LACA 
niet aanwezig zijn op de beurs met een promotiestand maar wel als 
bezoeker. Meer info op de website www.eindejaarsbeurs.nl.  
 

27 / 28 januari 2018: 
In Hilversum wordt in de Dudok Arena de jaarlijkse FILATELIEBEURS 
gehouden. LACA zal waarschijnlijk aanwezig zijn met een stand. Meer 
informatie op www.filateliebeurs.nl 
 
30 / 31 maart 2018: 
In Sportcentrum ‘De Mammoet’ in Gouda (Calslaan 101) wordt de 25e 
BRIEVENBEURS gehouden waar een groot aantal handelaren 
vertegenwoordigd zijn die brieven, post(waarde-) stukken en prent-
briefkaarten verkopen. Nadere info op de site: www.brievenbeurs.com   
 
3 / 5 mei 2018: 
In Essen in Duitsland wordt weer een grote verzamelaarsbeurs gehouden 
“MESSE ESSEN”;  info op www.briefmarkenmesse-essen.de. 
 
25 / 27 oktober 2018: 
De 36e 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.  
 
Verder kunt u vast in uw agenda noteren dat er 23-30 mei 2026 een 
wereldtentoonstelling zal worden gehouden in Boston, USA. Info: 
www.boston 2026.org 

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.filateliebeurs.nl/
http://www.brievenbeurs.com/
http://www.briefmarkenmesse-essen.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 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 Cuba zegel 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 voor een zegel was !  
Deze keer iets over Peru. Toen de postmarkt in Peru in 1994 werd 
geliberaliseerd ontstond Serpost uit de staatsposterijen die tot dan toe het 
monopolie hadden op de bezorging van de post. Toen Serpost 20 jaar 

bestond in 2014 werd 
bijgaande postzegel uitge-
geven. 
 
U ziet in 3 rijen 27 vlaggen 
van landen waar Peru veel 
postverkeer mee heeft. Dat 
zijn de USA en Brazilië en de 
landen van de EU. De 
vlaggen zijn gerangschikt in 
alfabetische orde als je de 
landnamen in het engels zet. 
Maar er ontbreken dan 2 EU 
vlaggen, namelijk die van 

Oostenrijk en van Cyprus. Waarom dat is blijft onduidelijk. Verder staat op 
de 1e rij rechts een niet bestaande vlag (rood-wit-rood) waar Frankrijk had 
moeten staan (blauw-wit-rood). De wonderlijke combinatie wordt dus 
gevormd door de vlaggen van de USA, Belgium, Bulgaria, Brazil, Czech 
Rep., Denmark, Estonia, Finland en (?) Frankrijk op de 1e rij, door 
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg 
en Malta op de 2e rij en door Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, 
Romania, Slovenia, Spain, Sweden en de UK op de 3e rij. 
 
Het zal wel een foutje zijn van de samensteller van deze postzegel denk 
ik. Want een zinnige verklaring kan ik er niet voor geven ! 

https://www.ebay.com/itm/Peru-2014-MNH-Serpost-with-flags-of-Finland-Sweden-etc-set-of-1-stamp/122832081812?hash=item1c995cd394:g:GDUAAOSw4CFYqDWq


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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Ereleden: 
Kees de Velde Harsenhorst †, Sybolt Harkema, Jan van Rijn, Hugo 
Brinkgreve en Richard Tilman. 
Kascommissie: Martin Beekhuis en Herman Rakers, reservelid: Ger 
Sweyen en Ton Schotgerrits. 
Veilingmeester: Daan de Ruiter of Hans Vinkenborg 



 
Een vrolijk stadsbeeld uit Havana uit vervlogen tijden … Op de achter-
grond het Morro Castle, het oude Spaanse verdedigingsbouwwerk aan 

de ingang van de haven. 
 
 

In deze Corre(i)o vindt u een artikel van Ap Koopman over 
de grensperikelen rond de Rio de la Plata.  

Anton Luijendijk schenkt deze keer aandacht aan de Lady 
McLeod zegels van Trinidad. 

Verder vindt u in dit blad artikelen van Hans Vinkenborg 
over de García zegels van Bolivia en een zeldzame 

kleurafwijking van een zegel uit 1910 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

