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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. 
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INLEIDING DOOR DE VOORZITTER 
 
Met deze uitgave van ons blad Corre(i)o ont-
vangt u het 50-ste exemplaar sinds onze oprich-
ting. Vandaar de “50” op de voorzijde en hier-
naast. De eerste jaren verschenen er niet veel 
bladen en hadden de artikelen nog weinig diep-
gang, maar vanaf 2002 heeft Jan de Ruiter dit op 
een hoger plan gebracht. En sinds 2012 doet uw 
huidige voorzitter de opmaak van ons blad waar-
bij hij de frequentie naar 4 bladen per jaar heeft gebracht. En dus zijn we 
nu bij nummer 50 ! Daarbij moet dan ook direct worden opgemerkt dat dit 
alleen mogelijk is doordat een aantal leden regelmatig interessante arti-
kelen aanleveren. En dat is ook goed, want LACA is er voor u en door u ! 
 
Zoals u weet staan alle 50 bladen compleet op het besloten lezers-
gedeelte van de website www.laca.nl. Maar omdat er in de loop der tijd 
nogal wat artikelen zijn verschenen leek het ons raadzaam om een 
beknopte index te verstrekken van alle artikelen die in die 50 nummers 
zijn gepubliceerd, met vermelding van de auteur, het land of gebied waar 
het artikel betrekking op heeft en het bladnummer. Wij hopen dat u met 
deze index eenvoudiger uw weg zult vinden in onze digitale bibliotheek 
en daarmee snel het artikel dat u interesseert zult kunnen vinden. En, 
staat uw naam er nog niet in ? Stuur dan snel uw artikel naar de voor-
zitter en hij zorgt ervoor dat u er de volgende keer ook in staat ! 
 
De komende bijeenkomst op 10 maart is weer onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn. Separaat 
ontvangt u de oproep, de agenda en papieren voor deze bijeenkomst. 
 
Ook deze 50-ste uitgave van ons blad bevat weer een aantal interes-
sante artikelen over ons verzamelgebied. Anton Luijendijk wierp zich op 
de geschiedenis van de Geografische Lengteberekening waar schepen 
niet zonder kunnen. Een bijna wetenschappelijk artikel. Ap Koopman 
schreef een fraai artikel over de Frans Spaanse expeditie naar Peru in 
1735-1744. En Karel Zwart toont enige onmogelijke/foute datumstempels 
op zegels en brieven van Ecuador. Tenslotte laat ik u een Nederlandse 
lama zien ! 
Ik hoop dat u deze artikelen weer met veel plezier leest en dat u blij bent 
met de index. Verder reken ik erop u weer te kunnen begroeten op onze 
ALV bijeenkomst op 10 maart a.s.    
 
Hans Vinkenborg. 

http://www.laca.nl/
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AGENDA VOOR DE KOMENDE BIJEENKOMST 
 

Op zaterdag 10 maart 2018 houdt LACA weer een 
Algemene Ledenvergadering in het Cultureel & Ver-
gadercentrum H.F. Witte in De Bilt. U bent hierbij 
van harte uitgenodigd. De routebeschrijving staat 
achterin dit blad. 
De zaal is open vanaf 12 uur en de bijeenkomst 
begint om 1 uur. Er is ruim voldoende tijd beschik-
baar om postzegels te ruilen of te kopen/verkopen 
aan de overige leden en aanwezigen. Zoals bekend 
is de catering in de centrale ruimte in goede handen en kunt u daar uw 
koude/warme lunch gebruiken.  
 

AGENDA 
 

De gedetailleerde agenda van de jaarvergadering 2018 werd u ook per 
email reeds toegestuurd. Er is bij deze bijeenkomst geen veiling.  
 

12.00 uur  zaal open voor de leden + ruilen, verkopen/kopen + er is 
gelegenheid om te lunchen (op eigen gelegenheid); 

13.00 uur  opening van de ALV bijeenkomst 2018 en inleiding door de 
voorzitter + bestuursmededelingen en ingekomen stukken; 

13.05 uur  bespreking van de bestuursaktiviteiten in 2017; 
13.10 uur bespreking financieel jaarverslag 2017 door de penning-

meester (dit ligt ter inzage); 
13.15 uur verslag van de kascommissie; 
13.15 uur voorstel goedkeuring jaarverslag 2017 en decharge bestuur; 
13.20 uur verkiezing/herbenoeming van de leden kascommissie (Martin 

Beekhuis en Ton Schotgerrits); 
13.25 uur bestuursvoorstel goedkeuring begroting 2018 (ligt ter inzage); 
13.30 uur rondvraag, daarna postzegelen, ruilen, verkopen/kopen, na-

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

Meldt u aan als lid van LACA ! 
U kunt ons bereiken op beurzen in Nederland en België of via de website 

www.laca.nl. Ons e.mail adres is info@laca.nl 
Voor nadere inlichtingen kunt u ook bellen met de voorzitter of de secretaris. 

http://www.laca.nl/
mailto:info@laca.nl
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BERICHTEN VAN HET BESTUUR 
  

Artikelen 
Wij 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. 
 
Index van artikelen uit de Corre(i)o nummers 1 t/m 50. 
Alle leden ontvangen electronisch en desgewenst ook op papier de 
Index van artikelen die Hans Vinkenborg heeft samengesteld. Wij hopen 
dat u hier veel gebruik van zult maken bij het naslaan/herlezen van 
artikelen die tot nu toe in onze Corre(i)o hebben gestaan.  
 
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.  

 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. 

 Ons lid Henk van Wingerden meldde dat u een gratis catalogus van 
Argentinië kunt downloaden (bedankt voor de tip); deze is te vinden 
op de site: http://cefiloza.galeon.com/apuntes.html#inicio. 

 Een wereldwijde catalogus is te vinden op: www.stampworld.com. 

 Heeft er nog iemand een (vrij-)recente Y&T catalogus van Zuid/-
Midden Amerika over ? Onze veilingcommissie zou er blij mee zijn ! 

 In een recente bestuursvergadering is besloten dat wij voortaan geen 
kavel/tafelgeld van € 0,50 meer in rekening zullen brengen bij kavels 
met een opbrengst onder de 10 euro. 

 De jaarrekening 2017 ligt op de bijeenkomst voor een ieder ter 
inzage. 

 

http://cefiloza.galeon.com/apuntes.html#inicio
http://www.stampworld.com/
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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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DE GEOGRAFISCHE LENGTE 
door: Anton Luijendijk 

 

De stuurman hoeft zich tegenwoordig niet meer druk te maken over zijn 

bestek (de positie van het schip op zee). Eén druk op de knop geeft je de 

exacte positie! Maar dat was eeuwen geleden wel even anders, toen er 

nog geen scheepsklokken waren en je maar moest rekenen met en op de 

gis, die er wel eens 60 zeemijlen naast kon zitten met een stranding tot 

gevolg.  

Het schepenkerkhof bij Perth (Australië), waar 

in de 17de eeuw menig Hollandse zeevaarder 

op de rotsen liep, is daar een voorbeeld van. 

De breedte kon heel goed bepaald worden 

met de Poolster (op het Noordelijk halfrond) en 

ook met de hoogste stand van meestal de zon 

op de middag. Maar de geografische lengte 

was een probleem omdat een deugdelijke klok 

aan boord toen niet bestond; klokken waren 

slingeruurwerken en dus onbruikbaar aan 

boord vanwege de bewegingen, die een schip nu eenmaal maakt. 

Onwillekeurig vraag je je af of men niet stil stond bij de schade die er 

geleden werd, als een schip verloren was gegaan met een kostbare 

lading. En het zijn er heel wat 

als je de annalen nagaat of de 

vindplaatsen telt. Zaten de 

kooplieden en beleidsmakers in 

de thuishaven er niet mee? 

Was het de regering geen zorg, 

dat er verliezen werden ge-

leden? In de Nederlanden 

blijkbaar niet. 

 

Pas toen Britse thuisvarende oorlogsschepen op 22 oktober 1707 (na de 

slag met de Spaanse en Franse vloot in de Middellandse zee) te pletter 

liepen op de Scillies tijdens zwaar weer, waarbij ruim 1500 zeelieden het 

leven lieten en 4 grote oorlogsschepen verloren gingen, pas toen gingen 

er eindelijk stemmen op om daar eens wat aan te gaan doen. Koning 

Charles loofde een prijs van 20.000 pond uit voor degene die een methode 

vond of een uitvinding deed, waarmee de geografische lengte aan boord 

bepaald kon worden. 
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Galilei, Cassini, Huygens, Newton en Haley hadden al eerder naar metho-

den gekeken en ook oplossingen gevonden  om die positie te vinden via 

de hemellichamen. De laatste drie gooiden zich daar weer op en vonden 

methoden om de lengte te vinden via de maansverduisteringen of door 

middel van de maansafstanden of ook met de manen van Jupiter of Mars 

(Galilei). Maar die methoden waren heel ingewikkeld en daar waren tafels 

bij nodig voor het berekenen van de positie, hetgeen 4 uur duurde en dan 

liet de nauwkeurigheid ook nog te wensen over (zie de afbeeldingen aan 

het eind van dit artikel) ! En zie je het al voor je, staande op de brugvleugel 

met een sextant in de hand, turend door het kijkertje naar de manen van 

Mars, terwijl de wind je sextant bijna uit handen slaat. 

 

Maar er was 

een eenvou-

dige zeer be-

scheiden tim-

merman, een 

‘self-made 

man’ die voor 

de eenvou-

digste oplos-

sing koos door het lengteprobleem met een 

zeewaardige klok op te lossen. Van eiken- en 

pokhout had hij een klokje gemaakt in 1713. Dit klokje had nooit smering 

nodig, want pokhout is zelf smerend. En het was nauwelijks gevoelig voor 

temperatuursverschillen, want hout zet nu eenmaal weinig uit ! 
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Zijn klokje liep 1 seconde per maand voor of achter; die 

van de concurrenten 1 minuut per dag ! 

Eigenlijk had hij hiermee al de oplossing gevonden. 

Maar John wilde een nog grotere garantie dat zijn klok-

ken zeewaardig waren, waarop ook aan boord ver-

trouwd kon worden en zo ging hij aan de slag; eerst nog 

voor het naburig landgoed Brocklesby, waar een 

torentje moest worden uitgerust met een klok (zie foto, 

1722), die hij ook van hout vervaardigde en die dan geen 

smering nodig had, want vet en olie dikken in en vertragen de gang. Een 

klok waarbij smering niet nodig en zelfs niet gewenst was, was een novum. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Nadat hij de Board of Longitude in Londen in kennis had willen stellen, dat 

hij een zeewaardig klokje zou maken, bleek deze organisatie onvindbaar! 

Daarom ging hij naar Dr. Edmond Halley, hoofd van de Royal Observatory 

te Greenwich. Halley was er ook een die de oplossing van het probleem 

in de maansafstanden etc. zocht en geen vertrouwen had in nieuwe 

klokken. 

 

Harrison maakte zijn eerste zeeklok met materiaal 

van brons en staal; paste een methode toe waarbij 

de kracht van de veer genivelleerd werd zodat de 

klok niet sneller liep bij een pas opgewonden veer 

om uren later weer te vertragen, als de veerkracht 

kleiner werd. Hij paste ook verschillende metalen toe 

om het effect van temperatuursverschillen zo klein 

mogelijk  te maken. In latere modellen verwerkte hij 

antiwrijvingsapparatuur met gelagerde kogellagers, 

die de klokwerking “gesmeerd” deed gaan. De Harrison #1 (H-1) werd in 

1735 in gebruik gesteld. Hij woog 75 Engelse ponden en was geplaatst in 

een glazen kabinet van 4 kubieke voet. De test voor de Royal Observatory 

werd uitgevoerd op een retourreis naar Lissabon. 
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Op de terugreis met de HMS Orford en Captain Roger Wills als gezag-

voerder, dacht deze na vier 

dagen bij Start Point te zijn 

aangekomen volgens de gis, 

maar Harrison, die op de H-

1-tijdmeter had gevaren,  

 

 

 

 

 

dacht daar anders over en opperde dat het land in 

zicht Lizard Head moest zijn, meer dan 60 knopen 

westelijk van Start Point. En hij kreeg gelijk! De 

kapitein gaf zijn misgissing toe, was vol lof over de 

klok en gaf Harrison een certificaat, getekend op 24 

juni 1737. De proef was geslaagd en Harrison ontving een bedrag van 250 

pond. Zo verschenen nog de H-2 (1741), de H-3 (1757), de H-4 (1759) en 

de H-5 (“the watch”). 

 

In 1749 ontving Harrison de Copley Gold Medal, de 

hoogste prijs, die de Royal Society of London uitreikte 

voor buitengewone prestaties op het gebied van weten-

schappelijk onderzoek. Alhoewel nu bewezen was dat 

een goede klok de beste oplossing was voor het vinden 

van de lengte, waarvoor wiskunde noch astronomische 

kennis nodig was, bleef men star doorgaan met het zoeken naar andere 

mogelijkheden en een vereenvoudigde maansafstandmethode. Voor die 

methode waren maantabellen nodig aan boord, die Tobias Mayer, een 

Duitse astronoom, vervaardigd had. En Hadley had een quadrant laten 

maken, waarmee de afstanden van de maan naar zon en/of sterren ge-

meten konden worden, de voorloper van de octant en sextant.  
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Het meest frustrerend was, dat deze lieden Harri-

son’s werk moesten testen en keuren. Nevil Mas-

kelyne, een sterrenkundige uit Greenwich, notabene 

door de koning aangewezen, heeft hem ’t leven heel 

zuur gemaakt. In plaats van medewerking te krijgen, 

werd hij tegengewerkt, werden geen testen uitge-

voerd, werden zijn klokken opgeëist en meege-

nomen zonder acht te slaan op de vervoers- en 

installatie-instructies, die John zorgvuldig had op-

gesteld. Hij mocht daar zelf niet bij aanwezig zijn. Er 

is er zelfs een op straat gevallen bij het uit de wagen hijsen. Hij had onder 

de klokkenmakers een martelaarsstatus. 

 

De H-4 had al de aanblik van een horloge. Deze H-4 was zo precies, dat 

de lengte met een nauwkeurigheid van binnen de 10 mijl werd aangege-

ven; dit was drie maal nauwkeuriger dan gevraagd in de Lengtewet. 

Harrison ontving toen 10.000 pond voor deze prestatie. Larcum Kendall, 

een collega klokkenmaker, maakte een replica van de H-4, die hij K-1 

noemde. Dit diende als bewijs dat het horloge reproduceerbaar was. 

Captain Cook kreeg hem mee om te testen. Deze was laaiend enthousiast 

over dit product; zelfs koning George III kwam de H-4 testen.  

 

Toen heeft Harrison zijn beklag gedaan bij de 

koning over de gang van zaken bij het testen, die 

hem nadat James Cook laaiend enthousiast over Harrison’s klok van een 

wereldreis was teruggekeerd, zijn beloning in twee termijnen liet uitbetalen 

in 1773. John heeft er nog een drietal jaren van kunnen profiteren, totdat 

hij in 1776 op Hawai stierf, 83 jaar oud, een zeer hoge leeftijd voor die tijd. 

En vanaf toen stond alles in het teken van de tijdmeters; een booming-

industrie kwam op gang. En zo werd Groot Brittannië the master on the 

oceans: The British Empire rule the waves. 
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Na de uitvinding van Harrison’s 

watch zijn veel gebieden en 

eilanden in de Stille Oceaan in 

lengterichting opgeschoven ten 

gevolge van de juiste tijd, die 

dankzij Harrison nu exact bekend 

was.  

 

 

De Engelsen hadden de 0-meridiaan 

al vanaf de 18de eeuw over Greenwich 

laten lopen, hetgeen door andere 

grootmachten niet werd aanvaard. 

Oude atlassen van vóór 1900 laten dat 

zien met de nummering van hun 

lengtegraden (meridianen). Dit geldt 

ook voor onze Bos-atlas. In 1884 kwam er een overeenkomst over de 

definitieve ligging van de 0-meridiaan met verscheidene landen en vanaf 

1911, toen ook Frankrijk eindelijk schoorvoetend accoord ging, werd het 

algemeen aanvaard. 

 

Tenslotte nog iets over de maansafstandmethode. Deze methode was er 

om op zee met de maansafstand de tijd te Greenwich te bepalen. Die tijd 

gaf dan de lengtepositie aan. De maansafstand is de hoek tussen maan 

en ster (zon, Regulus etc.). Met de hoogten van die beide hemellichamen 
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worden de (parallax)correcties bepaald én wordt de tijd van Greenwich 

vastgesteld met behulp van de tabellen, die hiervoor waren berekend en 

uitgegeven in een nautische almanac, die jaarlijks daarvoor verscheen. Bij 

de astronomische plaatsbepaling krijgt de waarnemer de mogelijkheid de 

tijd te Greenwich vast te stellen én met de gemeten hoogten van beide 

hemellichamen de breedte en de lengte van zijn positie te berekenen met 

behulp van de tabellen uit de almanac. Pas laat in de 18de eeuw, en 

eigenlijk pas halverwege de 19de eeuw kwamen de tijdmeters op de markt, 

die voor minder be-

deelde schepen nog 

onbereikbaar waren. 

Daarom is daar zo lang 

nog gebruik gemaakt 

van de maansafstand-

methode voor de be-

rekening van de tijd te 

Greenwich. 

Omgekeerd kon de 

zeeman mèt tijdmeter 

de nauwkeurigheid 

van de maansafstand-

methode controleren. 

Pas bij het begin van de 20ste eeuw konden alle schepen over een 

tijdmeter beschikken, als zij die nodig hadden. 

Bronvermelding: Het internet, Wikipedia, Longitude van Dava Sobel en 

zegels uit eigen verzameling.  
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DE FRANS-SPAANSE EXPEDITIE NAAR PERU 

(1735-1744) Op zoek naar de ware vorm en grootte van de aarde 

door: Ap Koopman 

 

De voorgeschiedenis 

Tussen 1671-1673, was de Franse 

astronoom, Jean Richer (1630-1696) in 

Cayenne, Frans Guyana, om observaties 

van de planeet Mars te doen. Het doel 

was om op een locatie in de buurt van de 

evenaar, aan de hand van de atmos-

ferische refractie (straalbreking/buiging), 

de afstand tot Mars en de Zon vanaf de 

aarde te bepalen. 

Dit leidde tevens tot de eerste redelijk 

nauwkeurige berekening van de afme-

tingen van het zonnestelsel. Daarbij werd 

vastgesteld dat vergelijkbare metingen in Parijs afwijkende uitkomsten 

gaven. Deze metingen werden in 1677, 1682 en tussen 1697 en 1706 op 

verschillende plekken op de wereld herhaald met dezelfde conclusie: de 

aarde is niet perfect rond. 

 

Peru Mi. 426 400 jaar ontdekking van de Amazone 
door Pizarro en Orrelana, landkaart met Amazone  

afbeeldingen vlnr:  Cassini,  Descartes Monaco Mi. 2318,  Newton Duitsland Mi. 1646 en Huygens Nederland. 
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Deze resultaten leidden tot een wetenschappelijk debat over de ware vorm 

van de aarde. Sommigen hielden het op een afgevlakte bolling rond de 

evenaar = prolate sferoïde (Jacques Cassini en René Descartes’ 

whirlpools-theorie), terwijl anderen (Christiaan Huygens en Isaac Newton) 

met als uitgangspunt New-

ton’s theorieën over de 

zwaartekracht en de middel-

puntvliegende kracht van de 

hemellichamen, een afvlak-

king van de polen veronder-

stelden = oblate sferoïde. 

 

Graadmeting is een astro-

nomisch-geodetische metho-

de die vanaf de 16e tot de 

20ste eeuw werd gebruikt bij 

het bepalen van de vorm van 

de Aarde. Lange tijd werd aangenomen dat zo’n meting alleen zinvol is, 

indien men een substantieel deel van de aardomtrek meet, t.w. minimaal 

de afstand tussen twee opeenvolgende breedtegraden (ruwweg 111-112 

km). De methode berust op het vergelijken van een afstand (booglengte 

B) met het verschil in de astronomisch bepaalde hoeken (β) van de 

verticalen aan beide uiteinden. Een deel van de booglengte 

(aardoppervlak) wordt de geodetische boog genoemd. 

De landmeetkundige methode van de driehoeksmeting werd uiteengezet 

door de Nederlandse wiskundige Gemma Frisius en verder uitgewerkt 

door onder meer Willebrord Snel van Royen. Toendertijd was dit een 

enorme verbetering bij het opmeten van langere afstanden, waaronder de 

geodetische boog. 

 

De Parijse Academie van Wetenschappen 

In 1718 besloot de Parijse Academie van Wetenschappen twee expedities 

uit te rusten, die beide dezelfde geodetische en astronomische 

onderzoeken moesten uitvoeren.  

Eén expeditie in Lapland, in de buurt van de noordpool en één bij de 

evenaar, in het rechtsgebied Quito (Audiencia de Quito), toen nog deel 

van het onderkoninkrijk Peru (Virreinato del Peru). Het ging daarbij om de 

oplossing van de vraag naar de omtrek en de vorm van de planeet door 

de lengte van één graad van de meridiaan te meten (of 1/360 van de 

omtrek van de planeet aarde door middel van driehoeks-metingen. 
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De Franse wiskundige, 

astronoom, natuurvor-

ser en filosoof Pierre-

Louis de Maupertuis 

(1698-1759) had in 

1728 een reis naar 

Londen ondernomen. 

Bij bestudering van de 

driehoeksmetingen 

tussen Londen en York door Richard Norwood uit 

de jaren 1633-1635 was hij overtuigd geraakt van 

de waarde van de theorie van Newton. 

We concentreren ons nu geheel op de expeditie 

naar Peru waar, langs een lijn met een afstand van ongeveer 320 km die 

liep van Yarouqui in de buurt van Quito tot iets voorbij Cuenca in wat nu 

Ecuador is, driehoeks-metingen moesten worden uitgevoerd. 

Het initiatief van de Academie werd door de Franse koning Louis XIV 

gesteund en hij vroeg de koning van Spanje, zijn oom Filips V, 

toestemming om deze expeditie op zijn domein te mogen uitvoeren. Buiten 

de familiebanden waren Frankrijk en Spanje sinds 1713 bondgenoten in 

het conflict met Engeland over de handel op Noord-Amerika.  

Spanje stelde als voorwaarden, dat de Franse expeditie zich aan strikte 

douane-controle moest onderwerpen en dat er twee Spaanse weten-

schappers, Jorge Juan y Santacilia en Antonio de Ulloa, als waarnemers 

aan de expeditie zouden worden toegevoegd. Zij vertrokken in april 1735 

uit Cadiz en arriveerden twee maanden later in Cartagena de Indias, aan 

de Caribische kust van Colombia, waar zij tot november moesten wachten 

op de komst van de Fransen. 

De kern van de Franse “Peru-expeditie” bestond uit drie wetenschappers  

Ecuador 1938: Mi. 40, landkaart van 
Ecuador  

Ecuador 

Ecuador 1948: Mi 724 het 
monument op de 0-meridiaan 

Een gezamenlijke uitgifte uit 1986 van Frankrijk en Finland t.g.v. 250 jaar Lapland expeditie, met op Frankrijk Mi 2561 
Maupertuis en de La Condamine en een meetinstrument en met op Finland Mi 1002 Maupertuis met slede hond en een 
meetinstrument.  
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en werd geleid door de wiskundige en astronoom Louis Godin (1704-

1760). Verder de hydrograaf, geodeet en astronoom Pierre Bouquer 

(1698-1758), en de wiskundige, natuurwetenschapper en arts Charles-

Marie de la Condamine (1701-1774). Met zijn algemene ontwikkeling en 

uitzonderlijk aanpassingsvermogen en werklust was de la Condamine de 

eigelijke ziel van de expeditie. De expeditie werd vergezeld door nog 

zeven leden, waarvan de botanicus en arts Joseph de Jussieu de 

bekendste was. Koning Philips V van Spanje, die de expeditie van zijn 

steun had verzekerd, wilde van de activiteiten van de wetenschappers op 

de hoogte gehouden worden. Hiervoor had hij twee luitenants van het 

gardekorps van de Spaanse marine benoemd, Antonio de Ulloa en Jorge 

Juan y Santacilia. Tevens werd aan deze expeditie deelgenomen door de 

Ecuadoriaanse priester, geograaf en landmeter Pedro Vicente Maldonado 

(1709-1748).  

Boven: 200 jaar jubileum meting van het 
hoogland van Ecuador, (Missie de la 
Condamine), met afbeeldingen van resp. 
Louis Godin, Charles-Marie de la Condamine 
en Pierre Godin (Mi 354), Antonio Ulloa, La 
Condamine en Jorge Juan y Santacilia (Mi 
355) en La Condamine, Maldonado en 
wapens van Frankrijk en Ecuador (Mi 362). 
Links: Ecuador Ecuador 1948, 200 jaar 
overlijden van Pedro Vicente Maldonado met 
(Mi 702) Maldonado voor een kaart, (Mi 703) 
Maldonado natuurwetenschapper en 
kartograaf en (Mi 706) Maldonado met een 
globe. 

Frankrijk 1970 met Louis XIV op Mi. 1727 en Spanje 
1978 met Filips V op Mi 2388. 
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De expeditie 

Op 16 mei 1735 vertrokken de Franse wetenschappers vanuit La 

Rochelle. De reis van Parijs naar Quito duurde meer dan een jaar. Men 

zeilde met een oponthoud van 6 maanden in Santo Domingo naar 

Cartagena de Indias in Colombia en vervolgens verder via de isthmus van 

Panama, waar één deel de reis per schip en een ander deel van de 

expeditie de reis over land langs de kust naar Quito vervolgde. Uiteindelijk 

was de groep pas op 10 juni 1736 weer samen in Quito. 

 

Daar ging het meteen al mis. Men kreeg problemen met de plaatselijke 

bevolking en had te maken met argwanende beambten, terwijl ook de 

gezondheidstoestand van de deelnemers verslechterde. Op een bepaald 

moment moest de groep acht maanden haar werk onderbreken, terwijl La 

Condamine naar Lima ging om een probleem rond hun vergunningen op 

te lossen.  

De stemming binnen de deelnemers werd zo slecht dat de groep uit elkaar 

viel. Ieder had zo zijn eigen interesses en persoonlijke belangen, terwijl 

een sterke hand ontbrak. Ook het bergachtig terrein, de atmosferische 

Kaart met de route van het expeditie team van Europa naar Zuid-Amerika. 
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omstandigheden en de bevoorrading waren niet ideaal in vergelijking met 

de situatie in Lapland. De samenwerking in de groep was zo slecht 

geworden, dat niet één, maar twee van elkaar verschillende metingen 

werden uitgevoerd.  

Van de meeste driehoeken bleken er twee zijden gelijk, maar de basislijn 

liet een afwijking zien. Bij Godin gaf de, tussen Mira in het noorden en 

Cuenca in het zuiden gemeten afstand een grootte van 3º 27’ aan. Het net 

van ongeveer 30 driehoeks-metingen van Bouguer en La Condamine, dat 

zich uitstrekte van Cotchesqui noordelijk van Quito tot Tarqui in het zuiden, 

had een lengte van 3º 07’. In de omgeving van Quito werd een basislijn 

van ongeveer 12 km lengte met houten latten gemeten, die regelmatig met 

een ijzeren, door Langlois in Parijs gemaakte “Toise”, vergeleken werd.  

Aan de zuidkant werd door Bouguer en Ulloa een kontrolelijn van 10,5 km 

als basis uitgezet en door La Condamine en Verguin, de tekenaar van de 

expeditie, hetzelfde in de andere richting. Godin en Juan y Santacilia 

deden in de nabijheid ook een kontrolemeting. Naast de metingen van de 

graden, werden natuurkundige metingen, met name zwaartekracht-

metingen, uitgevoerd.  

 

De resultaten 

De metingen van Godin werden bij verdere evaluaties nooit gebruikt, 

Daarentegen vonden de metingen van Bouguer en La Condamine later in 

hoge mate erkenning. 

De tabel met daarin samengevat de bevindingen in Ecuador, Lapland en Frankrijk.  

Noot: De oorsprong van de maateenheid  “Toise de Paris” is niet bekend. Deze was onderverdeeld in 6 pieds de 

Roy à 12 pouces à 12 lignes (6 koninklijke voeten à 12 inch duimbreed à 12 Parijs lijnen) oftewel 864 lijnen = 1 

Toise). Men gaat er van uit dat de lengte van deze “Toise de Paris” ongeveer 1,960 m. moet zijn geweest. 
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Lange tijd werden deze metingen bij de evenaar bij alle berekeningen voor 

de bepaling van aard-ellipsen gebruikt. Ook bij de invoering van het 

metrieke stelsel in 1791 werd deze meting van Bouguer en La Condamine 

gehanteerd waarbij 40 miljoenste deel van de meridiaan als meter werd 

aangenomen. 

Toen de metingen in Peru waren afgesloten, 

gingen de wetenschappers uiteen. Godin 

bleef in Lima. Bouguer trok door Colombia en 

keerde in 1744 terug naar Parijs. La 

Condamine volgde de Amazone rivier tot aan 

de monding en tekende de eerste weten-

schappelijke kaart van het stroomgebied. In 

1745 kwam hij in Parijs aan. Na hun terugkeer, 10 jaar na hun vertrek, 

moesten ze vaststellen dat Maupertuis al in 1737 in Lapland had ontdekt 

Links: een afbeelding van het driehoeksmeting netwerk in Zuid-Amerika 
door Pierre Bouguer.  

Boven: Het Journal van M. de la Condamine. 
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wat Newton had voorspeld, namelijk dat de aarde aan de evenaar 

omvangrijker (43 kilometer) was dan gemeten over de polen. Bouguer en 

La Condamine werden beroemder door het rumoer over hun geschillen en 

de tegen elkaar geschreven smaadschriften dan door hun voortreffelijke 

werk. Uit hun metingen werd de lengte van één graad van de meridiaan 

op 110,600 km bepaald. Zowel Bouguer als La Condamine, Juan y 

Santacilia en Ulloa hebben over de expeditie uitvoerig verslag uitgebracht. 

Godin heeft niets opgeschreven. Deze expeditie en de afzonderlijke 

deelnemers waren meerdere keren aanleiding tot de uitgifte van 

postzegels. 

 

Bronvermelding: 

 ‘250 Jahre Gradmessung in Peru’, Dipl.-Ing. Dieter Hertling (ARGE 
LVE, RS 52, 1986); 

 ‘Een kleine geschiedenis van bijna alles’, hoofdstuk 4 , De maat der 
dingen, Bill Bryson, 2004, Uitgeverij Atlas; 

 ‘Franse Geodetische Missie’, (lietraloe.com/article/franse-geodetische-
missie, 2016); 

 Verschillende internetsites en zegels uit eigen verzameling.  

Boven: Ecuador 1986: het 250 jarig 
bestaan van het meten van het hoogland 
van Ecuador op zegels, met op Mi 2046 
Charles-Marie de la Condamine (1701-
1774) Frans wiskundige en kwadrant, op 
Mi 2047 Pedro Maldonado, weten-
schapper met kwadrant en op Mi 2048 het 
Monument aan de Equator (evenaar) met 
een kwadrant.  

Links: Ecuador 1986: blok Mi 126 met 
op Mi 2049 een kaart van het gebied 
van de driehoeksmeting om de 
meridiaan van de evenaar vastgelegd 
door La Condamine in 1736, met Mi 
2050 waarop een kaart van de loop 
van de Maranon ofwel Grote 
Amazone-rivier door de Jezuït Samel 
Fritz uit 1743/44 en met onder Mi 
2051/52, twee zegels met een 
weergave van de basis van de meting 
in de vlakte van Yaruqui met de 
bergtoppen van Caraburo en 
Oyambaro in de omgeving van Quito. 
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ECUADOR: ONJUISTE DATUMSTEMPELS 
door: Karel Zwart 

 

Is het de leden wel eens opgevallen dat er nogal eens fouten gemaakt 
worden met de afstempeling van postzegels. Sommige door slordigheid of 
ongeïnteresseerdheid, door toevallige of bewuste dommigheid. Het is ook 
mogelijk dat een bepaald stempel gewoon kapot is en er geen interesse 
bestaat om die te repareren. Als de zegel is gestempeld (ontwaard) dan is 
alles toch in orde, desnoods met vingerverf ! 
In dit artikel gaat het over foutieve datumstempels op o.a. postzegels van 

Ecuador. Bekijk de volgende voorbeelden maar eens met de afstempeling 

die ik heb uitgelicht van mijn verzameling. 

 

 

 

Afb. 1 (links) De postzegel is in 1896 uitgegeven, het stempel geeft 1895 

aan, en toen bestond die zegel nog niet.  

Afb. 2 (midden) Deze zegel is uitgegeven in 1920, maar het poststempel 

geeft 1919 aan.  

Afb. 3 (rechts) Deze zegel is uitgegeven in 

1943 en heeft een poststempel van 1941. 

 

Het kan nog veel extremer. 

 

Afb. 4 (rechts) Het stempel is wat dik en het 

is moeilijk te zien of er nu 1821 of 1891 

staat, maar de 8 is zeer duidelijk te zien. De 

zegel is echter pas uitgegeven in 1915 ! 
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Afb. 5 (links) Lang 

geleden hadden 

brieven een def-

tige status. Zeer 

zeker een oficiële 

brief (waarvan 

hier een fragment 

te zien is) die een 

extra zorgvuldige 

behandeling ver-

langt. Het post-

stempel van 31-

10-1935 klopt wel en om de belangrijkheid te benadrukken heeft het 

hoofdpostkantoor in Quito er het jaartal 1925 aan meegegeven. Daar 

wordt je toch wel even stil van. 

  

Ook voorgedrukte enveloppes 

(postwaardestukken) zijn  onder-

hevig aan fouten zoals zal blijken. 

 

Afb. 6 (rechts) Dit is een enveloppe 

uitgegeven in 1887, maar op het 

stempel staat toch heel duidelijk 

1883. 

 

Afb.7 (links) Dit is een fragment van 

een enveloppe uitgegeven in 1899. Dit 

is eigenlijk een enveloppe uit 1896 die 

voor 1899-1900 is opgewaardeerd met 

aan de linkerkant van de enveloppe de 

toevoeging die op de foto te zien is. En 

het jaartal van dat stempel is 89, dus 

1889, tien jaar te vroeg.  

 

En zijn we er nu ? Voor verzamelaars 

van eerste dag enveloppen is het ook een genoegen om deze eens goed 

te bekijken. Daar valt wat te beleven! Wie weet heeft u een enveloppe 
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die toch niet is afgestempeld op de 1e dag van uitgifte. Bekijk de volgende 

maar eens. 

 

Afb. 8 (boven) De paarse 1e dag stempel van 1971 klopt wel maar tot onze 

verbazing is die al in 1921 op de post gegaan. Die is vast wel op tijd 

aangekomen. 

 

Afb. 9 (boven) Een mooie fdc van 14 febr.1938 De datum is moeilijk te 

zien maar u mag aannemen dat het juist is, te meer daar er op de achter-

kant een stempel van de Canal Zone staat van 15 februari. Goed te doen  

per vliegtuig in 1 dag. Een feit is dat Ecuador voor een periode een 

postagentschap had aldaar. Ik weet niet of dat geldt voor deze periode. Ik  
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weet wel dat deze luchtpostzegels op 9 februari zijn uitgegeven. Derhalve 

is dit géén 1e dag enveloppe. Dit lijkt mij meer een mooi stukje maakwerk. 

Ik weet nu dat ze in Ecuador ook "1e week" enveloppes hebben. Bijzonder. 
 

Tenslotte afb. 10 (links). In 1922 is er een 

serie van 6 zegels aangemaakt over de Gala-

pagos eilanden maar die is niet tot uitgifte 

gekomen. Desalniettemin komen er toch 

zegels voor die postaal gebruikt zijn en dan is 

het extra vreemd als je ziet dat op één van die 

zegels een poststempel staat van Cuenca 

(55), zo’n 200 km landinwaarts in het Andes 

gebergte. En je vraagt je tevens af hoe die paar zegels in omloop zijn 

gekomen. In die tijd kwamen de in het buitenland vervaardigde zegels in 

Guayaquil aan waar ze in de bodegas werden bewaard in afwachting van 

verder transport naar de diverse steden. Waar deze zegels gedrukt zijn is 

onbekend, hoogst waarschijnlijk in Guayaquil of Quito. De zegels waren 

dus in Guayaquil of Quito, hoe kwam die postzegel dan in Cuenca terecht 

? In iedere landenverzameling zullen wel dit soort stempelfouten voor-

komen. Misschien is het toch wel leuk om van dat soort fouten een sub-

verzameling op te zetten. Waarom ook niet. Op een bepaalde manier is 

het best wel leerzaam ! 

 

Peru: een postzegel gedrukt in Nederland. 
door: Hans Vinkenborg. 

 

Het komt niet vaak voor in de periode tot het jaar 2000 dat postzegels uit een Midden- 

of Zuid Amerikaans land worden gedrukt in Nederland. Het bedrijf van Joh. Enschede 

en Zonen in Haarlem is onlangs geheel gereorganiseerd en afgeslankt en de laatste 

jaren drukken zij bijna geen bankbiljetten meer maar wel 

veel meer postzegels voor soms exotitische landen. Hun 

fabriek is ten dele naar Amsterdam verplaatst.  

Maar de bijgaande zegel van Peru is al in 1960 gedrukt 

bij Joh. Enschede en dat was toen zeker wel opvallend. 

En dan ook nog met zo’n iconische voorstelling van een 

lama (vicuña) erop. Het betreft Scott 474-A183 ofwel 

Michel 587. De hele serie was aanvankelijk gedrukt bij De 

la Rue, toen geherdrukt bij Joh. Enschede en daarna 

weer geherdrukt bij De la Rue en daarna weer bij I.N.A. 

steeds in een andere kleurnuance. Waarom er zoveel 

verschillende drukkerijen betrokken waren bij de druk van 

één serie weet ik niet, misschien kan één van de lezers 

ons dit vertellen ! Maar opmerkelijk is het wel !  
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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: 

30-31 maart 2018 Brievenbeurs – Gouda - NL 

1-2  Juni 2018 Hollandfila  – Barneveld – NL 

19-20 juli 2018 York Racecourse – UK 

 

 

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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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).  
 
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 
 
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  
 
Theo van de Ven zoekt een (gebruikte) catalogus van Argentinië, ofwel van 
Jalil ofwel Kneitschel (1958, 1964 of 1974). Wie heeft er één over ? Telefoon 
0492-323705 of thels3@hotmail.com. 

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
mailto:alecjbreunesse@gmail.com
mailto:info@silver-lightning.net
mailto:thels3@hotmail.com
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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. 1/6, 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. 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.  
 
Wietze Hoogeveen verzamelt Venezuela en mist nog wat gebruikte zegels. 
Kunt u hem helpen? Hij mist Michel nrs. 7, 378, 379, 2282 en 2287. Telefoon 
nummer 0299-648.628 of wietze@wkh.demon.nl. 
 

mailto:f.vanbeekum@gmail.com
mailto:pweda@live.nl
mailto:g.reynen1@chello.nl
mailto:wietze@wkh.demon.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 2018: 
 

De data van de LACA bijeenkomsten zijn 10 maart, 26 mei, 22 september 
(samen met K.S.P. Spanje-Portugal) en 1 december.  
 

BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN in 2018: 
 

2 en 3 maart 2018: 
In Den Bosch wordt op deze data de 8e FILAFAIR gehouden, wederom in 
het Maaspoort Sports & Events centrum. Er is een tentoonstelling en er 
zijn handelaren aanwezig. Meer info: www.filafair.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   
 

30 / 31 maart en op 5 / 6 oktober 2018: 
De gezellige beurs in Antwerpen, de ANTWERPFILA, wordt in het voorjaar 
en in het najaar georganiseerd in het Bouwcentrum (Antwerp Expo, Jan 
van Rijswijcklaan 191). Dit is een grote Belgische postzegel- en munten-
handelarenbeurs in het beursgebouw naast de ringweg rond Antwerpen 
met volop gratis parkeerruimte. Neem de afslag 4 en volg de A-12 tot over 
de ring en volg dan naar rechts het bord ‘Expo’. De toegangsprijs is € 5,- 
voor 2 dagen. Info: www.fnip.be.  
 

3 / 5 mei 2018: 
In Essen (Duitsland, over de grens bij Arnhem) wordt de jaarlijkse 
Internationale postzegel tentoonstelling BRIEFMARKEN-MESSE ESSEN 
gehouden in het Messehaus Sud, Halle 1A. Gratis entree. Er zijn ca. 130 
handelaren, postorganisaties en vele promotiestands aanwezig (geen 
tentoonstelling). De beurs is gemakkelijk bereikbaar. Zeer aanbevolen. 
Meer info op: www.briefmarkenmesse-essen.de.    
 

12 mei 2018: 
In de Expo Houten wordt de 9e postzegel en muntenbeurs FILANUMIS 
gehouden. Het adres is Meidoornkade 24 te Houten en dat is bereikbaar 
via afrit 29 van de A-27. Gratis parkeren, toegang 4 euro. Nadere 

http://www.filafair.nl/
http://www.brievenbeurs.com/
http://www.fnip.be/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
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informatie kunt u vinden op de website van de organisator 
www.wbevenementen.eu.   
 
1 / 2 juni en 27 / 28 december 2018: 
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. Meer info op de website 
www.eindejaarsbeurs.nl.  
 
19 / 21 oktober 2018: 
De POSTEX wordt gehouden in de Omnisporthal 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 
 
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.boston2026.org. 
 

 
 

CONTRIBUTIE BETALING !! 
 

Als u de contributie voor 2018 nog niet betaald heeft: U dient zelf de 
contributie over te maken naar LACA; in de bijlage vindt u nadere 
informatie. Mogen wij s.v.p. op uw snelle medewerking rekenen ?  

Alvast bedankt ! 

http://www.wbevenementen.eu/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.postex.nl/
http://www.messe-sindelfingen.de/
http://www.boston2026.org/
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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 Peru zegel die wij in de vorige “Een Vreemde Eend in de Bijt” 
plaatsten hebben wij van niemand een inhoudelijke reactie ontvangen. 
 
Dat je ook in Nederland op een lokale beurs een mooie vondst kunt doen 
bewees Paul Weda met de aankoop voor € 0,10 voor een zegel van Peru 
met een kopstaande opdruk. Links ziet u de gewone zegel (Mi. nr. 484), 
rechts de zegel met de sterk verschoven kopstaande opdruk. 

 
Deze zegel werd in 1951 uitgegeven wegens de viering van 75 jaar UPU 
(1874-1949) in een serie van 9 zegels. De waarden van 5ct en 30ct be-
staan met een kopstaande opdruk, maar er zijn maar weinig catalogi die 
daarvan melding maken. De perforatie is niet D:12 maar D: 12½ x 12. Dit 
is eigenlijk alleen in de catalogus van Y&T te vinden en in de catalogus uit 
1981 van Bustamante. Wim de Gelder gaf desgevraagd aan dat er 
waarschijnlijk 10 vellen van 100 zegels met deze kopstaande opdruk heb-
ben bestaan en dat de cat.w. ongeveer US$ 250 zou moeten zijn als je de 
oude cat.w. gaat herberekenen naar nu. Niet slecht dus voor een zegel uit 
een dubbeltjes album. Heeft u ook weleens zoiets gevonden, laat het ons 
horen en wij maken er hier melding van. 
 



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 
De Geografische Lengte berekening   Anton Luijendijk      6 
Frans Spaanse Expeditie naar Peru   Ap Koopman    13 
Foute datumstempels Ecuador    Karel Zwart    22 
Peru: een lama gedrukt in Nederland   Hans Vinkenborg   25 
Vraag en Aanbod van/voor LACA leden   redactie     28 
Overzicht beurzen en bijeenkomsten   redactie     30 
Een Vreemde Eend in de Bijt     redactie     32 
 
Ereleden: 
Kees de Velde Harsenhorst †, Sybolt Harkema, Jan van Rijn, Hugo 
Brinkgreve en Richard Tilman. 
Kascommissie: Martin Beekhuis en Ton Schotgerrits. 
Veilingmeester: Daan de Ruiter of Hans Vinkenborg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
In deze Corre(i)o vindt u een artikel van Anton Luijendijk 
over de berekening van de Geografische Lengtegraad op 

schepen en haar geschiedenis; 
Ap Koopman schreef een fraai artikel over de Frans 

Spaanse expeditie naar Peru in 1735-1744;  
Van Karel Zwart ontvingen wij een artikel over onjuiste 

datumstempels op zegels en brieven van Ecuador; 
Verder vindt u in dit blad een artikel van Hans Vinkenborg 
over een lama zegel uit Peru die gedrukt is in Nederland. 

 
 
  

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

