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50e jaargang no. 186                    April 2018 

 

Redactioneel 
Het eerste nummer van de vijftigste jaargang van 

ons blad! Dat is een mijlpaal om even bij stil te 

staan. De oprichting van onze Studiegroep in 

1969 zal volgend jaar natuurlijk met de nodige 

fanfare herdacht worden. In dit 50
e
 jaar van ons 

bestaan werken we daarnaar toe.  

De komende bijeenkomst in juni met onze 

Duitse vrienden in Venlo is al een bijzonder 

evenement in die aanloop.  

In dit nummer van ons blad worden weer allerlei 

verschillende onderwerpen aangesneden. Er 

wordt de aandacht gevestigd op vroege 

‘postoorlogen’ waar China bij betrokken was. 

Daarbij komt ook Manchoukuo aan bod. Een 

ander artikel gaat over de locale opdrukken op 

zegels van dat land uit de periode 1945-47. Onze 

medewerker Ai Li-shan levert weer drie 

artikelen die met Taiwan te maken hebben, één 

daarvan over de moeizame postverbinding met 

de Volksrepubliek.  

Sinds vorig jaar zijn de bijeenkomsten van onze 

groep in Utrecht verrijkt met inleidingen over 

onderwerpen uit de China filatelie en de 

bespreking van door onze leden meegebrachte 

Chinese poststukken. Dat werkt nu ook door 

naar het Bulletin. Drie van de artikelen komen 

rechtstreeks voort uit die inleidingen en 

besprekingen. Er is in onze groep nog veel 

kennis aanwezig die op deze manier gedeeld kan 

worden! Vijf van de stukken in dit blad passen 

op één pagina. Daaruit blijkt maar weer dat je 

ook in kort bestek iets interessants kunt melden. 

Er is in het Bulletin alle ruimte voor uw eigen 

kennis en vragen. Ik hoop van u te horen! 

Er zijn ook weer een hoop nieuwtjes te tonen en 

te bespreken. Een uitgifte van vogel-zegels uit 

Taiwan wordt van nadere uitleg voorzien door 

Jan Kaiser. Ik wens u weer veel plezier bij het 

lezen van dit blad! 

 

Bestuursmededelingen 
 

Jaarverslag van het bestuur over 2017 
 

Algemeen 
Helaas voor de Studiegroep heeft de trend van 

het dalende aantal leden zicht doorgezet in 2017. 

In 2017 hebben we helaas geen nieuwe leden 

mogen verwelkomen en het ledental van de 

Studiegroep was per 1-1-2018: 97 leden.  

Opkomst tijdens bijeenkomsten was met 

gemiddeld 16 leden licht lager dan 2016. 

In 2017 hadden we vier jubilarissen die 25 resp. 

40 jaar lid waren van de studiegroep die tijdens 

de jaarvergadering zijn gehuldigd. 

Het voornemen van het bestuur om de 

vergaderingen interessanter te maken is in 2017 

tot uitdrukking gekomen in de vergadering door 

spreekbeurten over Chinese Filatelie en 

briefbespreking. Gezien de gesprekken en 

discussies daarna is dit een welkome aanvulling 

van de agenda. We heten u graag welkom tijdens 

onze vergaderingen. 

Er staan in het bestuur nog steeds vacatures open 

voor penningmeester en redacteur.  Wanneer u 

geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden bij 

het bestuur.  
 

Nieuwtjesdienst 

In 2017, het jaar van de haan, werden 30 

genummerde series, drie persoonlijke (Z) zegels 

en de nieuwjaarsgroet (H) zegel uitgegeven. De 

nummering van de reguliere zegels loopt door 

tot 2017-31, echter van de serie 2017-14 

ontbreekt ieder spoor. De reden daarvan is tot op 

heden onbekend. Bovendien zijn er afgelopen 

jaar 7 blokjes en 11 minivelletjes uitgegeven, 

waaronder één zijden minivelletje. Zoals we 

inmiddels gewend zijn moet er van de laatste 

series nog e.e.a. door China uitgeleverd worden. 

Veel plezier met de nieuwtjes van de 

Volksrepubliek China. 
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De Chinese Posterijen schonk ons opnieuw een 

Nieuwjaarsvelletje, het jaar van de aap uit 2016, 

dat met het bulletin aan de leden is verstrekt. 
 

Verenigingsveiling 
In 2017 hadden we voldoende materiaal voor 

onze vijf veilingen. In totaal werden er 499 

kavels aangeboden. Hiervan werden 274 kavels 

(54,9%) verkocht. Dat is een lichte daling t.o.v. 

2016 (57% verkochte kavels).  

Via schriftelijke biedingen waren dat 170 kavels 

(62%) en via biedingen uit de zaal waren dat 104 

kavels (38%). Dat is nagenoeg gelijk aan 

2016.  Aan de vraag uit de vergadering naar 

gestempeld materiaal konden we maar beperkt 

voldoen. 

Ook dit jaar was Hendrik Oranje weer degene 

die de meeste kavels aanleverde. Hiervoor onze 

speciale dank!  Voor 2018 zijn er reeds 

voldoende kavels aangeleverd. Als u nog 

gestempeld materiaal heeft houdt de 

veilingmeester zich aanbevolen! 
 

Bulletin 

In 2017 zijn, voornamelijk dankzij enkele reizen 

van de redacteur, slechts drie nummers van het 

blad verschenen. Die hadden wel een 

gevarieerde inhoud. Belangrijke bijdragen 

werden geleverd door Ai Li-shun, Dick van Eijl, 

Jan Heijs, Hendrik Oranje, Marc Symens, 

Willem Terlouw en Jozef Wagemakers. De 

tijdens de bijeenkomsten gehouden praatjes 

blijken een belangrijke bron voor artikelen. 

Daarnaast zijn artikelen uit andere bladen over 

ons verzamelgebied overgenomen. 
 

Bibliotheek 

Afgelopen jaar werd voornamelijk bepaald door 

een grondige renovatie van het huis van 

de bibliothecaris. Noodgedwongen is de 

bibliotheek voor meer dan een half jaar in 

opslag geweest. Inmiddels is een groot gedeelte 

van de bibliotheek weer bruikbaar. 

Het aantal uitleningen stagneert wat, 

ondersteuning bij onderzoeken blijft op ongeveer 

gelijk peil. Slechts enkele titels konden worden 

toegevoegd aan het bestand. 

 

Verslag bijeenkomst van 20 Januari 2018 

Bij deze eerste vergadering van 2018 waren 16 

leden aanwezig. Om 10.50 opent voorzitter de 

vergadering. 

- Jos Daanen geeft uitleg aan aanwezigen over 

de gezamenlijk bijeenkomst met de FCP. Er 

wordt afgesproken dat secretaris een vragenlijst 

zal rondsturen aan alle leden met daarin gerichte 

vragen i.v.m. de organisatie van de gezamenlijke 

bijeenkomst. 

- Dick maakt melding van de beurs in Hilversum 

op 27 en 28 januari waar we als SCF een stand 

zullen hebben. Deze zal worden bemand door 

Dick van Eijl en Jaap Eijkenduijn. 

- Laatste ontwikkelingen besproken worden 

m.b.t .de vervalsingen die steeds beter worden, 

met name op eBay. 

- In het kader van vorige vergaderingen 

opgestarte initiatief om de vergadering meer 

inhoud te geven geeft Johan Sevenhuijsen een 

interessante voordracht met als onderwerp “Mao 

Zedong“ waar een interessante brief wordt 

besproken en Johan laat zien hoe een 

verzameling door specialisatie, bijvoorbeeld met 

tandingsoorten, meer diepgang kan krijgen. 

- De nieuwe Michel 2018 wordt besproken, 

daarbij komen enkele observaties naar voren: 

o Er zijn weinig of geen aanpassingen in de 

catalogus anders dan prijsaanpassingen. In de 

FCP is discussie over hoe de Michel te 

verbeteren 

o Velletjes zijn in het algemeen gezakt in prijs; 

‘Best Stamps Popularity Poll‘ is flink in prijs 

gezakt. 

- In de Rondvraag geeft Johan aan dat hij 

dringend verlegen zit om meer kopij voor de 

volgende bulletins.  

o Secretaris bedankt een ieder die geholpen heeft 

in zijn werkzaamheden voor de club gedurende 

zijn verblijf in het buitenland. 

- Veilingmeester Jos Daanen veilt na de pauze de 

100 kavels van veiling 226. Er zijn 65 kavels 

verkocht en 35 kavels gingen retour. 

- Voorzitter sluit +/- 12.35 de vergadering. 

W.Terlouw  

Bijeenkomst in juni – Vaals 

Voor de tweedaagse bijeenkomst in Vaals heeft 

u in januari een brief van het bestuur ontvangen. 

Er hebben zich inmiddels 12 leden opgegeven. 

Ook anderen zijn nog steeds welkom voor de 

bijeenkomst met lunch en diner op zaterdag, 

samen met onze Duitse collega’s en de beurs op 

zondag. Het zal een interessante bijeenkomst 

worden waar veel nieuw materiaal beschikbaar 

is! 
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Vooroorlogse postoorlogen met China 
 

Jan Heijs 

 

Na eerdere artikelen over de postoorlogen 

waarbij de Volksrepubliek betrokken was (zie de 

laatste twee nummers van ons blad) vestigen we 

nu de aandacht op vier vooroorlogse gevallen 

van postzegels die in China niet geaccepteerd of 

zwartgemaakt werden: 

1924-35 Postzegels van Mongolië; 

1932-45 Postzegels en dagtekenstempels van 

Manchoukuo; 

1922-37 Japanse postzegels van Japanse 

kantoren in China; 

1942-43 Japanse postzegels op post uit Hong 

Kong. 

 

Mongolië 1924-35 

Mongolië verklaarde zich op 10 juli 1921 

onafhankelijk van China, wat door China niet 

erkend wordt. Pas in augustus 1924 werden er 

eigen postzegels uitgegeven die door China ook 

niet erkend werden omdat China Mongolië nog 

steeds als onderdeel van China beschouwt. Als 

post niet al in Mongolië met Chinese postzegels 

gefrankeerd was werd er strafport geheven. Dus 

bestaan er twee soorten frankeringen. Brieven 

met in Mongolië aangebrachte dubbele 

frankering (afb. 1) en brieven met enkel 

Mongoolse postzegels en strafport in China (afb. 

2).  

 
1 – Mongoolse en Chinese frankering 

 
2 – Mongoolse zegels en Chinese strafport 

 

Dit strafport werd in principe op het eerste 

postkantoor in China geheven, of later 

onderweg.  
 

3   4   5 
 

Deze maatregelen troffen postzegels uit 4 series 

die bij elkaar uit 58 postzegels bestaan. De Va-

jdra serie (afb. 3), twee series Soyobo (afb. 4) en 

een langlopende serie (afb. 5). 

Opvallend is dat veel van de bekende brieven 

van een particulier paars ontvangststempel 

voorzien zijn met de tekst  “中華民國 廿一年 

一月 廿一日 收到”, China 21e jaar, 1e maand, 

21e dag shoudao. Shoudao betekent 

“ontvangen”.   

Dergelijke brieven zijn vrij gemakkelijk te 

vinden omdat ze duur genoeg zijn om op 

veilingen per brief uitgekaveld te worden. 

 

Manchoukuo 1932-45 

Mantsjoerije hoorde tot het Chinese Rijk en 

delen werden ook soms aan Japan verhuurd. In 

1931 had Japan heel dit gebied bezet en 

verklaarde het op 18-2-1931 onafhankelijk. Het 

werd een marionettenstaat van Japan. De 

posterijen bleven tot 26-7-1932 Chinees. Maar 

dan worden postzegels met de naam 

Manchoukuo uitgeven, en de dagtekenstempels 

krijgen een eigen jaartelling. In 1932 beginnen 

ze te tellen met jaar 1 (Daido 1), na het uitroepen 

van het keizerrijk beginnen ze opnieuw te tellen 

vanaf 1 maart 1934, Kotoku 1, 1935 (Kotoku 2) 

etc. tot 1945. Dat pikt China niet en heft straf-

porto op post (afb. 6) en maakt de landsnaam op 
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de zegels en de eigen datum van Manchoukuo in 

dagtekenstempels zwart (afb. 7).  
 

 
 

 

6 – brief van 1933 12 24 van Chinhsien naar 

Tientsin, met port belast 
 

 

7 – Zegels en stempels van Manchoukuo van post 

naar China met zwartgemaakt land en jaar 
 

Vanaf 1935 worden, op basis van een overeen-

komst, speciale postzegels uitgegeven voor op 

post naar China, zonder landsnaam met alleen de 

tekst ‘postorganisatie’ (afb. 8).  
 

  8 

Brieven die daarmee gefrankeerd zijn worden in 

China wel geaccepteerd. 

Brieven uit deze periode worden ook per stuk 

uitgekaveld op veilingen, zijn wat goedkoper 

dan de brieven uit Mongolië, maar zijn toch vrij 

lastig te vinden.  

Als interessant terzijde is hierbij nog te noemen 

dat de zegels van Manchoukuo niet alleen in 

China, maar ook in de VS niet erkend werden, 

althans in de periode tussen 26 juli 1932 en 23 

september 1932. In die periode verzonden 

brieven werden met port belast, zoals 

onderstaande brief van Harbin naar Dayton 

(Ohio). Bij binnenkomst in Seattle werd de te 

betalen port van 10 cent aangegeven. 
 

 

9 – Brief met strafport van 9 augustus 1932 van 

Harbin naar Dayton (Ohio, USA) 

 

Japanse postzegels van Japanse kantoren in 

China 1922-37 
Eind 1922 werden alle kantoren van 

buitenlandse postorganisaties in China gesloten. 

Japan hield echter een aantal van haar kantoren 

in China open. Er was in die tijd een 

postovereenkomst over post vanuit de SMRZ 

(South Manchuria Railway Zone), het gebied dat 

door de Japanners van China geleased wordt na 

de Russisch-Japanse oorlog. Met Japanse zegels 

gefrankeerde post uit dit gebied wordt 

toegestaan, maar post van Japanse kantoren uit 

de rest van China wordt na 1922 door China 

behandeld als ongefrankeerd. Hieronder (afb.10) 

een brief uit Yingkow (Newchwang) uit 1924. 

 

 10 
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11 
 

In afb. 11 staat een kaart uit 1935 van het 

Imperial Nippon Post Office van Moukden naar 

Shanghai die met port belast is. En dan kon zo’n 

brief (afb. 12) ook door de geadresseerde 

geweigerd worden omdat deze geen strafport wil 

betalen.  
 

12 – Herhaald geweigerde brief van Moukden INPO 

(Imperial Nippon Post Office) uit 1935 naar 

Shanghai met strafport 
 

De Japanse postkantoren in Mantsjoerije werden 

vanaf 1-12-1937 in de postorganisatie van 

Manchoukuo geïntegreerd. 
 

Uitgebreidere informatie over de hierboven 

besproken postoorlogen is te vinden in het 

tweetalige (Engels – Duits) boek van Wolfgang 

Elsner “The classical Postal Wars - before 1948” 

edited in 2011, 99 pages. Te bestellen via 

www.postalwar.info onder “books”. Voor 

diegene die het boek al heeft is een gratis 

aanvulling te downloaden uit 2016 onder “new”. 

 

Japanse postzegels op post uit Hong Kong 

1942-43 

Er zijn een aantal brieven op de markt 

verschenen die vanuit Hong Kong verstuurd zijn 

naar China tijdens de Japanse bezetting van dat 

eiland in 1942-43 (zie afb. 13).  

 

 
 

13 – Brieven uit Hong Kong naar Kweilin uit de 

periode 1942-43, gefrankeerd met Japanse zegels die 

zijn zwart gemaakt 
 

In die tijd werden daar Japanse zegels gebruikt. 

Op een aantal brieven met bestemming Kweilin 

zijn die zegels zwart gemaakt, maar er is ook een 

dergelijke brief met een andere bestemming 

(Takianghü) bekend. Het zwartmaken van de 

Japanse zegels moet op een nog onbekende 

plaats in het niet-bezette deel van China 

(waartoe ook Kweilin en Takianghü behoorden) 

zijn gebeurd. 

De status van deze laatste brieven is voorlopig 

nog onduidelijk; ze zijn dan ook nog niet in de 

‘Postoorlog’ catalogus opgenomen. 

 

Dank aan Jozef Wagemakers en Hendrik Oranje 

voor het leveren van extra informatie en 

afbeeldingen voor dit artikel.  
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Aangetekende post van de VRC naar Taiwan 1987-1993 
 

Ai Li-shan 

 

Vanaf 15 juli 1987 is het verbod op contact met 

de Volksrepubliek in Taiwan opgeheven. Dat 

betekende dat familieleden elkaar na bijne 38 

jaar weer rechtstreeks konden schrijven. Het 

Directoraat Generaal voor de Post was kennelijk 

niet lang genoeg tevoren op de hoogte gesteld 

om zich op de toevloed van post voor te bereiden 

en ook waren er geen voorzieningen getroffen 

voor Taiwanezen om op die post te antwoorden. 

Alleen reguliere post was in die tijd toegestaan, 

dus geen aangetekende, expresse of verzekerde 

zendingen. Zoals in mijn eerdere artikel over de 

post tussen China en Taiwan (zie nummer 157 

uit 2009) al is gemeld zijn er drie perioden te 

onderscheiden: 

1. Van 1987 tot half september 1988 werd een 

speciaal stempel gehanteerd om het Chinese 

stempel te verbergen; van de zegels werd de 

landsnaam en soms ook het ontwerp onzichtbaar 

gemaakt 

2. Van half september 1988 tot half augustus 

1989 werd alleen de tekst op de zegels 

onzichtbaar gemaakt 

3. Vanaf eind augustus of begin september 1989 

werden dit soort maatregelen niet langer 

genomen. 
 

 

 

1 – Aangetekende brief dd. 5 – 2 – 1990 van 

Lianyuan naar Hsinchu (Taiwan) 

Hoewel aangetekende post niet toegestaan was, 

werden er toch aangetekende brieven verzonden 

en ontvangen die op een interessante manier 

behandeld werden.  

Afbeelding 1 toont een brief die op 5 februari 

1990 verzonden was en met een handgeschreven 

aankomstdatum van 14 februari. Er is geen 

stempel van het ontvangend postkantoor in 

Hsinchu en ook geen stempel van Taipei, waar 

de brief Taiwan binnen kwam.  

 

Er staat wel een interessant 

langwerpig stempel (16 x 67 mm) op 

met de tekst: “Bericht van aankomst 

verstuurd” met een plaats voor dag, 

maand en jaar. Dat is ongebruikelijk 

omdat aangetekende post meestal 

bezorgd wordt en een getekend reçu 

door het postkantoor behouden.  

 

 

Ook staat er nog het stempel van de 

postbode, Hsinchu 128. De open 

ruimte onderin het langwerpig 

stempel was voor dit postbode-

stempel bestemd, maar hier is dat stempel 

onderaan terecht gekomen. 

Op de achterkant staat de handgeschreven 

ontvangstdatum (79.2.14; de 79 staat voor het 

jaar van de Chinese republiek, daar moet 1911 

bij worden opgeteld), maar geen 

ontvangststempel. Kennelijk is na ontvangst een 

bericht aan de geadresseerde gestuurd, die het 

stuk op het postkantoor moest komen ophalen in 

plaats van dat het bezorgd werd. 

 2 
 

In afbeelding 2 staat een brief van 8 april 1989 

uit Qingdao die op 29 april 1989 ontvangen is op 

het postkantoor van Sanchung. Er staat een 

duidelijk ontvangst stempel op de voorzijde en 

de landsnaam op de zegels is weg gestreept. Ook 

op de achterzijde staat geen doorgangsstempel 



 

China Filatelie 2018 7 

van Taipei. Dit is de enige brief die ik ken met 

een duidelijk ontvangststempel. 
 

 

 3 
 

Afbeelding 3 toont voor- en achterkant van een 

andere brief uit december 1990 naar het zelfde 

adres. Deze brief heeft geen ontvangststempel op 

de voorzijde. Het moet door het zelfde kantoor 

in Sanchung (een voorstad van Taipei) zijn 

behandeld.  

Op de achterkant staat wel 

een stempel, maar dat is 

met witte lak goeddeels 

onzichtbaar gemaakt, 

zoals hiernaast te zien is.  

De rest van een 

afgifteformulier voor 

internationale post is nog 

aanwezig. Kennelijk was het tegen de 

voorschriften om post uit China van een 

ontvangststempel te voorzien en is het stempel 

dus verwijderd nadat het er per ongeluk op gezet 

was, terwijl de brief uit 1989 er kennelijk 

tussendoor geglipt is. 
 

Uit deze periode heb ik maar één expresbrief 

gezien (afbeelding 4). Deze brief is op 23 

september 1988 verstuurd en (volgens de 

geldende regels) is alleen de landsnaam op de 

zegels onzichtbaar gemaakt. Ook op de 

achterkant van de brief is geen ontvangststempel 

of bewijs van bezorging is geplaatst. 
 

Er zijn ongetwijfeld andere voorbeelden van 

aangetekende of expessepost te vinden, wellicht 

hebben sommigen een ontvangststempel, maar 

die ken ik niet. 

 

4 – Expressebrief van China naar Taiwan (voor- en 

achterzijde); landsnaam zwart gemaakt (detail 

hieronder), geen andere ontvangstkenmerken 
 

 
 

Dit is een fascinerende tijd in het postverkeer en 

zulke stukken verdienen een speciale plaats in je 

verzameling posthistorie! 
 

De volgende data zijn verder nog van belang:  op 

1 juni 1993 wordt aangetekende post mogelijk; 

vanaf 15 december 2008 zijn alle postdiensten 

mogelijk, inclusief expresse, pakketpost en 

postwissels. 
 

Samenvattend: de behandeling van aangetekende 

en exprespost was in deze vroege periode zeker 

afwijkend. Misschien kunnen mensen met 

toegang tot interne orders nagaan welke 

voorschriften golden. Een vraag komt natuurlijk 

op: was het mogelijk een niet-aangekomen 

aangetekende brief vanuit China op te sporen? 

Omdat er in Taiwan geen ontvangststempels 

werden geplaatst was het ook onmogelijk na te 

gaan of er vertraging bij de bezorging was 

opgetreden. Het is mogelijk dat een vorm van 

censuur heeft bestaan. 
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Lokale opdrukken in Mantsjoerije 1945-47 
 

Onderstaand stuk is een bewerking van de 

inleiding die door Jos Daanen is gegeven op een 

recente vergadering van de Studiegroep. Die is 

samengesteld met steun van Hendrik Oranje en 

Jozef Wagemakers.  

 

Achtergrond 

Mantsjoerije is een gebied ter grootte van ca. 

800.000 km² in het noordoosten van China en 

ten zuidoosten van Rusland, waar in het verleden 

de grootmachten Rusland, China en Japan om 

gestreden hebben. Het grenst in het westen aan 

Mongolië, in het noorden aan Siberië en in het 

oosten aan Noord -Korea. Volgens sommige 

definities valt het gebied samen met het huidige 

Noordoost-China. In dat geval telt Mantsjoerije 

ca. 100 miljoen inwoners en is het onderverdeeld 

in de drie huidige Chinese provincies: 

Heilongjiang, Jilin en Liaoning.  
 

 
 

De ijsvrije haven van Harbin en de spoorlijn die 

deze met China en Rusland verbindt (een 

aftakking van de Transsiberische spoorweg) zijn 

van groot strategisch belang en zowel Japan als 

Rusland streefden naar beheersing daarvan. De 

Russische-Japanse oorlog van 1904-05 had dit 

als inzet en werd in het voordeel van Japan 

beslecht, dat de spoorlijn onder beheer krijgt. 

Vanaf 1931 verstevigt Japan de greep op 

Mantsjoerije met militaire macht. De vazalstaat 

Manchoukuo wordt in het leven geroepen, de 

laatste keizer van China, Pu Yi, wordt tot keizer 

van die staat uitgeroepen. Slechts enkele landen 

erkenden Manchoukuo  (o.a. het Vaticaan; een 

groot aantal brieven zijn bekend die verstuurd 

zijn vanuit katholieke missieposten). Ondanks 

dat Manchoukuo ook nooit erkend is door 

Universal Postal Union werd de post door de 

meeste landen wel verwerkt. Zie voor de reactie 

van China en de Verenigde Staten het artikel 

elders in dit blad!  

Vanuit Mantsjoerije valt Japan na 1937 ook de 

rest van China binnen. De daarop volgende 

oorlog duurt uiteindelijk tot 1945. Vlak voor het 

einde daarvan (op 8 augustus 1945) verklaart de 

Sovjet Unie Japan de oorlog. Na de val van het 

Japanse regime ontstaat een machtsvacuüm (met 

aanwezigheid van Sovjet-troepen), dat pas in 

1947 eindigt doordat de communisten het 

bestuur in handen nemen. 

 

Postale situatie na de oorlog 

Vanaf de start van de vijandigheden in 1945 tot 

in 1947 moesten er speciale maatregelen 

genomen worden door de (lokale)postdiensten 

om de continuïteit van het postverkeer te 

waarborgen. Er was gebrek aan alles! En dus 

ook gebrek aan papier. Grote voorraden 

postzegels van Manchoukuo die beschikbaar 

bleken werden daarom overdrukt.  

 
 

Zegels van Manchoukuo die voor opdrukken 

 gebruikt zijn. 
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Zegels van Manchoukuo die voor opdrukken 

gebruikt zijn. 
 

Plaatselijke postdirecties maakten stempels  van 

verschillende materialen. Hard (d.m.v. machines 

of hard voorwerp) levert een uniforme afdruk; 

Soft (d.m.v. rubber of hout) zorgt voor een 

afdruk die varieert in vorm en kleur.  Op de 

stempels staat meestal:   “Kuo” of  “Mu tan 

Kiang” = Repubiek China of  “Chan Yung”, 

“Tai Yung”, “Chan tso” = voor tijdelijk gebruik. 
 

 
Voorbeelden van opdrukken uit verschillende 

plaatsen in zwart, rood, paars, blauw en groen 
 

De GPO en lokale postdirecties van China 

produceerden deze stempels, omdat er zoveel 

verschillende designs waren was het voor 

postzegelhandelaren makkelijk onechte (valse) 

overdrukken aan te bieden aan filatelisten. Circa 

1/3 van alle zegels behoord tot die categorie. 

Sommige overdrukken refereren aan plaatsen die 

niet bestaan. Vervalsingen werden/worden 

gemaakt!  
 

 

Opdrukken op velletjes uit zegelboekjes 
 

Opdrukken zijn gemaakt in circa 255 plaatsen en 

locaties met elk variërend van 1 tot 41 zegels: in 

totaal zo’n 3200 variaties. De Kerr catalogus uit 

1978 is de belangrijkste gids in dit woud van 

opdrukken. Die telt vier delen, en omvat een 

handige gids om een opdruk te determineren. Op 

http://manchukuostamps.com zijn erg veel 

afbeeldingen te zien. Een zeer informatieve 

website voor dit verzamelgebied! 

 

Posthistorie 

Met de verandering van regime kwamen er ook 

andere munteenheden. Vanaf 15 januari 1946 

wordt de Manchukuo Yuan vervangen door de 

Noord-Oost Yuan (speciale munt van de centrale 

Bank van China te gebruiken in Noord-Oost). De 

omrekenkoers was 1 Man Yuan = 20 NO Yuan. 

Na een periode van inflatie wordt de NO Yuan 

in 1948 vervangen door gouden Yuan met een 

omrekening van 150.000 NO Yuan = 1 gouden 

Yuan. 

Voor de Brieftarieven had dat ook gevolgen. Tot 

15-1-1946 was het brieftarief 10 Manchukuo 

fen. Vanaf 15-1-1946 was het brieftarief 1 NO-

Yuan, dat betekent dus, gezien de omrekenkoers, 

een halvering van het tarief. 

Postaal gebruik van de opdrukzegels is echter 

erg schaars; er waren nauwelijks functionerende 

postverbindingen. De meeste zegels zijn dus 

http://manchukuostamps.com/
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ongebruikt in verzamelaarshanden gekomen (en, 

zoals gemeld, postzegelhandelaren hadden ook 

een actief aandeel in de productie). Het is 

daarom niet verwonderlijk dat de ongebruikte 

zegels veel goedkoper zijn dan (postaal) 

gebruikte zegels. Gelopen poststukken zijn 

helemaal zeldzaam. We kunnen er toch enkele 

tonen, uit de verzameling van Hendrik Oranje en 

de digitale collectie van Jozef Wagemakers. 

Op de omslag staat een (zeldzaam) voorbeeld 

van een niet filatelistisch geïnspireerde brief. Die 

is op 24 januari 1946 van Pehpiao naar 

Chungking verstuurd en is gefrankeerd met acht 

opdrukzegels uit Liaoyang met een waarde van 1 

yuan op 2 fen. 
 

 
 

Hierboven staat een brief van 6 maart 1946 die 

binnen Mantsjoerije verzonden is, van Hailar 

naar Ihsien, gefrankeerd met een 50 fen op 4 fen 

opdruk zegel. Het stempel van Hailar toont 

alleen het jaar (35 = 1946, jaar van de Chinese 

republiek); maand en dag zijn er met de hand in 

geschreven.  

De brief hieronder is op 27 mei 1946 verzonden 

van Fu Yu (Heilungkiang) naar La Ma Ho 

(Liaoning). Gefrankeerd met een 2,20 yuan op 6 

fen opdrukzegel. 
 

 
 

 
 

Hierboven een aangetekende luchtpostbrief dd. 

28 februari 1946 van Harbin naar de VS, 

gefrankeerd met 10 zegels van de opdrukuitgifte 

van Harbin (totaal 9,50 Yuan). 
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Twee typen van Taiwanees luchtpostblad 
 

Ai Li-shan 
 

Op 14 februari 1948 werd in Taiwan het eerste 

luchtpostblad uitgebracht. Dat had geen 

ingedrukt waardezegel; de datum is op de 

achterflap gedrukt. In de laatste twee jaar is 

ontdekt dat van dit luchtpostblad in feite twee 

verschillende typen bestaan. Die staan hieronder 

geïllustreerd 
 

 

Type 1 en 2; let op positie adreslijnen 
 

De verschillen tussen beide typen zijn: 
 

 Type 1 Type 2 

Afmeting 

(gesloten) 

129 x 89 mm 127 x 89 mm 

Afmeting 

(open) 

250 x 170 mm 250 x 177 mm 

Rechthoek 

voor zegel 

Gesloten 

hoeken 

Open hoeken 

Positie 

adreslijnen 

Rechts (eind 

onder V) 

Links (eind 

onder A) 

Kleur Lichter blauw Donkerder 

blauw 

Letters Dikkere druk Dunnere druk 

 
 

 

Het gebruikte papier heeft identieke dikte: 0,06 

mm. Als er twee verschillende drukkers gebruikt 

zijn dan is het redelijk aan te nemen dat ze 

papier uit de zelfde bron kregen. De datum van 

uitgifte, 14 februari 1948, is op de achterflap 

gedrukt. Dat betekent niet dat de luchtpostbladen 

op die datum ook daadwerkelijk beschikbaar 

waren; het gaat waarschijnlijk om de drukdatum. 

Met deze informatie over beide typen wordt het 

mogelijk de data van feitelijk gebruik in kaart te 

brengen. De positie van de adreslijnen is een 

duidelijk kenmerk dat identificatie van de typen 

van de afbeeldingen in veilingcatalogi of online 

veilingen mogelijk maakt (zie de hulplijnen op 

de illustratie hiernaast). 

 

 
Type 1 en 2, rechterbovenhoek; let op open kader bij 

type 2 en einde adreslijn 

 

 
Detail van achterzijde type 1 en 2; let op positie van 

datum 14.II.37 (=14.II.1948) 

 

Veel succes bij het vinden van beide typen voor 

uw collectie! 
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Opgeleukte brieven op gerenommeerde veilingen 
 

Jozef Wagemakers 
 

Tijdens een recente bijeenkomst van de 

studiegroep liet Jozef Wagemakers enkele 

voorbeelden zien van vervalste poststukken. 

Deze poststukken kwamen op twee punten met 

elkaar overeen: ten eerste zijn ze gefabriceerd 

uit een authentiek poststuk, dat op kunstige wijze 

is ‘opgeleukt’ om het extra zeldzaam en 

bijzonder te maken. Ten tweede werden beide 

stukken geveild bij een gerenommeerd 

veilinghuis, dat normaliter garant staat voor 

betrouwbare kwaliteit en authenticiteit. Jozef 

kon deze vervalsingen alleen aantonen dankzij 

zijn uitgebreide digitale archief met poststukken, 

waaruit de stukken in hun oorspronkelijke 

gedaante tevoorschijn kwamen. 

 

 
 

Het eerste stuk is een op 3 december 1908 uit 

Tientsin via Shanghai naar Duitsland verstuurde 

briefkaart. Wanneer die in september 2014 in de 

veiling van Zhao wordt aangeboden blijkt hij 

plotseling voorzien van een interessant 

aantekenstempel met ingeschreven nummer. 

 
 

 
 

De aangetekende brief van 5 december 1908 uit 

Chentu via Hankow en ‘via Siberia’ naar 

Rellinghausen in Duitsland duikt later in een 

veiling van Spink op, maar nu met een zegel van 

5 dollar (met een velrandje dat keurig over het 

oude stempel past) dat prachtig is afgestempeld 

met een stempel Chentu van 9 december 1908. 

Uniek gebruik van dit zeldzame zegel, zo juicht 

de catalogus. 
 

Koper, wees op je hoede, blijkt maar weer eens 

een belangrijke aanwijzing! Dat geldt natuurlijk 

zeker bij aankopen via veilingsites zoals eBay, 

waar vervalste brieven zeer frequent worden 

aangeboden. Maar, zoals blijkt uit deze 

voorbeelden, ook kopen bij gerenommeerde 

veilinghuizen biedt geen absolute garantie! 
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De controlestempels 5 en 10 van Taiwan 
 

Ai Li-shan 
 

Zoals veel landen kijkt Taiwan de post na op 

zoek naar overtreding van de postale regels zoals 

verzending als drukwerk als er in feite een brief 

verzonden wordt. In begin jaren 50 was er de 

zorg dat geld werd verstuurd, vooral naar Hong 

Kong en Macao (waarschijnlijk voor 

doorzending naar China). De censuurkenmerken 

zijn meestal met de poststempels verbonden en 

zijn kleine stempeltjes die binnen de 

poststempels geplaatst werden en die meestal 

over het hoofd worden gezien.  
 

 
 

1 - Brief van de Bank van Taiwan naar de VS  

van 11 maart 1955 
 

 

Het nummerstempel op 

de brief van afb. 1 is 

echter duidelijk te zien, 

Hiernaast staat een 

vergroting.  

 

 

 

Na die vroege brief uit 1955 zijn de eerste 

voorbeelden die ik ken van het gebruik van dit 

stempel uit de periode 1959-61.  
 

 

2 - Drie zakelijke brieven naar de VS 
 

In afbeelding 2 staan 

enveloppen uit de periode 

1959-60, allen op zaken-

brieven naar de VS. Daarbij 

werden de stempels met 

nummers 5 en 10 gebruikt 

(zie details van achterzijde 

hiernaast); ik heb ook het 

nummer 15 gezien en men 

heeft me verteld dat er ook 

een nummer 20 gebruikt 

zou zijn. 

De nummers op de 

buitenkant betekenen niet 

dat de envelop ook geopend 

is, maar enkele jaren 

geleden zag ik een envelop 

(uit ongeveer 1960) waar 

het nummer gedeeltelijk onder de flap van de 

envelop was geplaatst, wat zou wijzen op openen 

en weer dichtplakken van de envelop.  
 

Deze stempeltjes zijn alleen bekend op uitgaande 

post en, hoewel ze niet gezien zijn op post uit de 

periode 1956-58 waren ze waarschijnlijk toen 

wel in gebruik en mogelijk ook later dan 1961. 

De precieze bedoeling van deze postinspectie zal 

waarschijnlijk wel onbekend blijven. 
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Interessant postwaardestuk 
 

Jozef Wagemakers 
 

Tijdens een recente bijeenkomst van de Studiegroep nam Johan Sevenhuijsen uit zijn verzameling 

twee kaarten mee die het bespreken waard zijn. 
 

De basis kaart is een in juli 1949 uitgegeven 

voorgedrukte kaart van Hwatung (Huadong), in 

het Oost China bevrijde gebied, in de Mizuhara 

catalogus opgenomen als HDPC1. Die heeft een 

frankeerwaarde van 40 yuan. Het ingedrukte 

zegel toont Mao Zedong, met de tekst ‘Volkspost 

van Oost China’. De grote tekst luidt: ‘Briefkaart 

van de volkspost van Oost China’. De kleiner 

gedrukte tekst luidt: ‘Kaart voor gebruik door 

personeel van partij, regering en leger dat 

levensonderhoud in natura verkrijgt’. De drie 

verticale teksten betekenen (van links naar 

rechts): naam en adres van afzender; naam van de ontvanger; adres van de ontvanger. 
 

De overgebleven voorraad van deze briefkaart is later overdrukt om die geschikt te maken voor 

gebruik in geheel China (al was hij alleen in Oost China te koop). Daarbij is de bovenste tekst 

overdrukt met “Briefkaart van de Chinese Volkspost”. De opdruk op het zegel luidt “Chinese 

Volkspost” met de nieuwe waarde van 400 Yuan en twee sterren. Naast het zegel staat de tekst “Extra 

kosten 100 Yuan” tussen haakjes, wat betekent dat je voor de kaart zelf ook moest betalen, naast de 

frankeerwaarde. Er zijn twee typen opdrukken bekend, die vooral te onderscheiden zijn in het cijfer 4. 

Padget geeft aan dat de overdruk in 1949 gemaakt zou zijn, de History of Chinese Postage Stamps 

geeft 9 april 1952 als uitgiftedatum aan. 
 

Nevenstaand exemplaar van deze 

overdrukte briefkaart is verzonden 

van Sinchang (新昌) in de 

provincie Chekiang (浙江) naar 

Hangchow     (杭州) eveneens in 

Chekiang. Verzonden op 24 

augustus 1952 van agentschap 3   

(代三) in Sinchang, aankomst-

stempel van (naar ik aanneem) 

Hangchow van 25 augustus. 

Verder staat er een paars stempel 

met 月 8 日 26 en twee andere 

karakters die waarschijnlijk 

“aangekomen” betekenen. 

Dan nog een klein stempel met 

“81” erin, vrijwel zeker het stempel van de postbezorger. 

Daarnaast nog een groot rood stempel wat helaas verder niet te lezen is maar mogelijk van de 

ontvangende instantie is. 
 

Literatuur: 

P.I. Padget, The Postal Stationary of The People’s Republic of China 1949 - 1965  

The History of Chinese Postage Stamps Volume 7 (1949.10 - 1966.5) 
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Jacana’s - waterfazanten 
 

Jan Kaiser 
 

In het laatste nummer stond bij de bespreking van de Taiwanese nieuwtjes al een uitgifte met daarop 

de waterfazant. Onze ornitoloog van dienst geeft daarbij natuurlijk graag nog wat achtergrond. 
 

De Waterfazant ontleent zijn naam aan de wetenschappelijke naam Hydrophasianus chirurgicus. Deze 

is aan deze vogel gegeven vanwege zijn lange fazantachtige staart, maar is feitelijk foutief, want het is 

geen fazant (een hoenderachtige) maar behoort tot een aparte familie de Jacana’s, van de orde van de 

steltlopers, waartoe in Nederland de scholeksters en plevieren behoren. Zij is enig in haar soort en 

heeft ook geen ondersoorten. De naam chirurgus komt uit het Oudgrieks en betekent letterlijk 

“handwerk”. 
 

De waterfazant is een vogel 

die moerassen en 

rijstvelden leeft en door zijn 

lange tenen in staat is om 

over de bladeren van 

waterplanten, zoals de in 

Zuidoost-Azië voorkomen-

de moerasnoot (ook wel 

waterkastanje genoemd), de 

in verschillende onder-

soorten over de hele wereld 

voorkomende waterlelie en 

de lotus te lopen.  

Daarop bouwt deze vogel in 

de broedtijd ook haar nest.  

 

De vrouwelijke vogels zijn 

twee keer zo zwaar als de 

mannetjes (230 versus 125 

gram). Dit is waarschijnlijk 

omdat het mannetje de 

doorgaans vier eieren 

uitbroedt en omdat het nest 

gebouwd wordt op 

waterplanten is het wel zo 

zinvol als de vogel licht van 

gewicht is. Ook de zorg 

voor de pasuitgebroede 

kuikens valt onder de 

verantwoordelijkheid van 

het mannetje. Het zijn nestvlieders die ook vanaf jonge leeftijd onder de hoede van “vader”over de 

bladeren van de waterplanten lopen. Na circa vijf weken staan ze op eigen benen en gaan hun eigen 

gang. 
 

Deze soort leeft in India, Sri Lanka, zuidelijk China, Maleisië, de Filippijnen en Taiwan. In de winter 

trekt de vogel naar zuidelijke streken, zoals Java, Sumatra en Bali tot aan Jemen en Oman. In Taiwan 

is de vogel zeldzaam en heeft een bedreigde status, de reden waarom de posterijen van Taiwan er 

aandacht aan besteedt. 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

 

1 mei – serie 2017-9 

70 jaar Inner Mongolië Autonoom gebied. 

(3-1) Voor elkaar zorgen. 

(3-2) Prachtige Noordelijke grens. 

(3-3) Etnische harmonie. 

Drie zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 6 series se-tenant (18 zegels). 

 

14 mei – serie 2017-10 

“Belt and Road Forum” (BRF) voor internationale samenwerking, 

gehouden in Beijing op 14 en 15 mei. Een zegel van 1,20 yuan 

uitgegeven in vellen met 16 zegels en een zijden minivel met 8 zegels. 

 

 

19 mei – serie 2017-11 

Chinese dinosaurus 

(6-1) Tsintaosaurus      (6-2) Yangchuanosaurus 

(6-3) Huayangosaurus (6-4) Sinosaurupteryx 

(6-5) Gigantoraptor  (6-6) Microraptot 

S/S Mamenchisaurus. 

Serie van 6 zegels verwerkt in een velletje, waarvan 

vier zegels van 1,20 yuan, één van 1,50 en één van 3 

yuan. Tevens uitgegeven een blokje van 6 yuan. 

 
 

 

21 mei – serie 2017-12 

De 120
e
 verjaardag van de Zhejiang universiteit. Een ruitvormige zegel van 

1,20 yuan gedrukt in vellen met 12 zegels. 
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31 mei – serie 2017-13 

Kinderspellen. 

(6-1) Hoepelen. 

(6-2) Haasje-over. 

(6-3) Zitzak gooien. 

(6-4) Schommelen. 

(6-5) Shuttle schoppen. 

(6-6) Hinkelen. 

Twee zegels van 0,80 en vier zegels van 1,20 yuan 

uitgegeven in vellen met 16 zegels (elk vel met twee 

soorten zegels) en een minivel met twee series. 
 

Serie 2017-14 is niet uitgegeven. 

 

11 juni – serie 2017-Z1 (Z45) 

Ter gelegenheid van het “Belt and Road”  Forum gehouden op 14 

en 15 mei (zie serie 2017-10) is bijna een maand later ook een 

zegel voor speciaal gebruik uitgegeven met een waarde van 1,20 

yuan in vellen van 12 zegels met tab. 

 

 

       
 

26 juni – serie 2017-15 

Internationale dag tegen drugsgebruik en illegale handel. Zegel van 1,20 yuan, vellen met 12 zegels. 
 

1 juli – serie 2017-16 

De 20
e
 verjaardag van de terugkeer van Hong Kong naar China. 

(3-1) Viering van de terugkeer met drakendans. 

(3-2) Nieuw uiterlijk van Hong Kong SAR (Speciale Administratieve Regio). 

(3-3) Hong Kong’s nastreven van verdere ontwikkeling. 

Twee zegels van 1,20 en één van 1,50 yuan in vellen met 12 zegels en een minivel met 2 series. 

 

29 juli – serie 2017-17 

Feniks, culturele relikwieën. 

(6-1) Jade feniks uit de neolithische tijd. 

(6-2) Vogelvormige bokaal van de hertog van Jin uit 

de westelijke Zhou dynastie. 

(6-3) Celadon pot met feniks-hoofd tuit en 

draakvormig handvat uit de Tang dynastie. 

(6-4) Gouden feniks uit de Tang dynastie. 

(6-5) Rond tapijt met patronen van feniksen te 

midden van pioenrozen uit de Ming Dynastie. 

(6-6) Blauw-wit porseleinen pot met feniks patronen 

met rondom pioenrozen uit de Qing dynastie.  

Vier zegels van 1,20 en twee van 1,50 yuan 

uitgegeven in vellen met 16 zegels. 
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24 juli – serie 2017-Z2(Z46) 

Zegel voor speciaal gebruik met als onderwerp CSL “De Super 

League van de Chinese voetbalbond” met een waarde van 1,20 

yuan uitgegeven in vellen van 15 zegels met tab, waarop de 

mascotte staat afgebeeld. 

 

 

                        
1 augustus – serie 2017-18 

90
e
 verjaardag van de oprichting van het Chinese 

Volksbevrijdingsleger. 

(6-1) Het leger (6-2) De marine  (6-3) De luchtmacht        (6-4) De raketmacht 

(6-5) De strategische ondersteuning  (6-6) De gewapende politie. 

S/S Gehoorzaam het bevel van de Partij.  

Zes zegels elk 1,20 yuan, een blokje van 6 yuan en een minivel met twee series. 

 

19 augustus – serie 2017-19 

De BRICS top, de 9
e
 ontmoeting in Xiamen van de ministers van buitenlandse 

zaken met de landen Brazilië, Rusland, India, China, South Africa (BRICS) die 

zich in een vergelijkbaar stadium van economische ontwikkeling bevinden. 

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 20 zegels en een zijden minivel 

met 8 zegels. 

 

 

27 augustus – serie 2017-20 

De 13
e
 Spelen van de Volksrepubliek China 

gehouden in Tianjin van 27 augustus tot 8 

september, waarbij meer dan tienduizend 

professionele atleten wedijverden in 32 sporten. 

Twee zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 

16 zegels en een blokje met beide zegels. 

 

 

 

28 augustus – serie 2017-21 

De Euraziatische ekster ofwel de gewone ekster (pica pica) in bloeiende 

pruimenboom. Deze vogel wordt beschouwd als brenger van blijdschap en 

geluk en als afbeelding een traditioneel gunstig en feestelijk patroon in China. 

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 20 zegels en een minivel 

met 8 zegels. 
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9 september – serie 2017-22 

Buitenlandse musici. 

(4-1) Franz Schubert (1797-1828). 

(4-2) Frédéric Chopin (1810-1849). 

(4-3) Franz Liszt (1811-1886). 

(4-4) Gustav Mahler (1860-1911). 

Twee zegels van 1,20 en twee van 1,50 yuan in vellen 

met 12 zegels. 

 

 

 
 

 

 

17 september – serie 2017-23 

Innovatie in wetenschap en technologie. Drie zegels van 1,20 en twee van 1,50 yuan in vellen van 20. 

 (5-1) FAST, radiotelescoop met een doorsnede van 500 meter. 

(5-2) Micius experimentele kwantum communicatie satelliet. 

(5-3) Tan Suo Yi Hao onderzoeksschip. 

(5-4) Bohai Granary wetenschap en technologie demonstratie project. 

(5-5) Sunway Taihulight, ’s werelds snelste supercomputer.  
 

20 september – serie 2017-24 

Zhang Qian (164-114 BC), met de hofnaam Ziwen, werd geboren 

in Hanzhong in het graafschap Chenggu, provincie Shaanxi. Een 

uitstekend diplomaat en ontdekkingsreiziger, diende twee keer 

als keizerlijk gezant naar de westelijke regio. Hij wordt 

beschouwd als de eerste pionier van de zijderoute. 

Twee zegels van 1,20 yuan in vellen met 12 zegels, een blokje 

van 6 yuan en een minivel met 3 series. 

 
 

9 oktober – serie 2017-H1 (H12) 

Sinds 2006 verschijnt ieder jaar een nieuwjaarsgroet zegel en ditmaal voor de 

12
e
 keer. 

Een zegel voor speciaal gebruik getiteld “Vrede en voorspoed” met een waarde 

van 1,20 yuan. Uitgegeven in vellen met 20 zegels. 

 

 
 

15 oktober – serie 2017-25 

Kantonese opera. 

(3-1) Grootse verjaardag op de berg Xianghua. 

(3-2) Benoemd tot Premier door zes staten. 

(3-3) De Jade keizer houdt hof.  

Twee zegels van 1,20 en één van 1,50 yuan in 

vellen met 16 zegels. 
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18 oktober – serie 2017-26 

Het 19
e
 Nationale congres van de Communistische 

Partij van China. 

(2-1) Trouw blijven aan de missie. 

(2-2) Meer prestaties geboekt. 

S/S Onderweg naar de droom. 
 

 

Twee zegels van 1,20 yuan in vellen van 20 zegels, een blokje van 6 yuan en een minivel met 4 series. 

D.v.E. 

 

Nieuwe uitgiften Hong Kong 
 

 
19 september 2017 – Winkelstraten 

Hong Kong heeft de naam om een winkelparadijs te zijn. HK Post heeft een serie van zes zegels 

uitgebracht met daarop afgebeeld zes kenmerkende winkelstraten die een blik gunnen op de rijke 

historie van Hong Kong. Afgebeeld zijn: 

$1.70 – Goldfish market $2.20 – Chinese medicine Market $2.90 – Jade Market 

$3.10 – Kitchenware market $3.70 – Flower market  $5.00 -- Yau Ma Tei fruit market 

 

 
 

17 oktober 2017 – Qipao 

Qipao, de traditionele jurk, komt voor het eerst 

in de mode in 1920, en benadrukt de bouw en 

charme van de Oosterse vrouw.  De uitgifte van 

zes zegels laten de veranderingen zien die in 

bijna een eeuw aan de jurk zijn aangebracht. 

Afgebeeld zijn Qipao uit verschillende 

perioden: 

$1.70 – De jaren 1920  $2.20 – De jaren 1930 

$2.90 – De jaren 1940  $3.10 – De jaren 1950 

$3.70 –  De jaren 1960   $5.00 -- De jaren 1970 

$10.00 (blokje) –Tegenwoordig 
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14  November 2017 - Hong Kong Museum Collectie – Bamboo Carvings 

Hongkong Post heeft in de reeks over de ‘Hongkong Museum Collection’, die sinds 2009 bestaat, een 

serie van 6 zegels uitgebracht over de collectie houtsneden in bamboe van het Hongkong Museum of 

Art. Afgebeeld zijn: 

$1.70 – Hong Kong Museums Collection – Bamboo Carvings door XU Subai, 1959 

$2.20 – Lingzhi fungus & narcissus carved in the round, object uit Qing Dynasty 

$2.90 – Brushpot carved with the scene of “Night Visit to the Red Cliff” in high relief, 18e Eeuw 

$3.10 – Incense holder carved with a lady reading a letter in secret in openwork, vroege 18e Eeuw 

$3.70 – Water container with plum branches carved in the round uit Qing Dynasty 

$5.00 -- Jar carved with kui-dragon & animal masks in low relief uit Qing dynasty 

 

 
 

1 Januari 2018 – Langlopende serie, nieuwe 

waarden 

Drie nieuwe uitgiftes in de langlopende serie uit 

2014 over de natuur van Hong Kong. Afgebeeld 

zijn: 

$2.60  –  Ma Shi Chau, met kleurige stenen en 

een rijke geologische verscheidenheid.  

$3.40  –  Yan Chau, waar een “supratidal 

platform” te zien is, zeldzame vorm van erosie 

aan de kust. 

$4.90  –  Fa Shan, met opeen gepakte hexago-

nale rotsformaties die tot 100 meter hoog zijn. 
 

 

 
 

27 januari 2018 – Jaar van de Hond 

Uitgifte van serie met vier zegels en diverse 

velletjes ter ere van 2018, jaar van de Hond: 

$2.00  –  Beeldje van hond in porcelein 

$3.70  –  Beeldje van hond in Jade. 

$4.90  –  Beeldje van hond in aardewerk. 

$5.00  -- Beeldje van hond van schelpen 

$10.00 – Velletje – Beeldje van geglazuurd 

porcelein tussen abrikozenbloesem 

 

Verder nog dat zefde ontwerp op een zijden 

velletje ($50) en een velletje met goud en zilver 

opdruk met zegels voor haan en hond (2 x $50). 

Ook zijn de ‘heartwarming’ zegels opnieuw 

uitgebracht in een nieuw ontwerp voor het jaar 

van de Hond, een velletje van 12 voor locale 

post en een velletje van 12 voor luchtpost. 
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27 februari 2018 – Feestelijke tradities 

Uitgifte van serie met zes zegels ter ere van het festival seizoen, met de mengeling van traditionele en 

moderne gebruiken.  Afgebeeld zijn: 

$2.00  –  Spring Festival Scrolls ophangen  $2.60  –  Gooien met wenskaartjes. 

$3.40  –  Branden van wierook    $3.70  -- Draaien met het Wheel of Fortune   

$4.90  -- Trekken van een Chinese Fortune Stick $5.00  -- Eenhoorn dans 

 

22 Maart 2018 – Nachtelijk Hong Kong 

Wereldstad Hongkong  als ‘Parel van de Oriënt’’ 

heeft spectaculaire nachtelijke bezienswaardigheden. 

Uitgifte van serie van vier zegels om dit onder de 

aandacht te brengen. Afgebeeld zijn: 

$2.00  –  Apliu Street/ Kweilin Street in Sham Shui  

$3.70  –  Centraal Hong Kong 

$4.90  –  ‘Monster building’ in Quarry Bay. 

$5.00  -- TianTan Boeddha 
 

 

 

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republic of China) 
 

 
26 januari 2018 – Wilde Orchideeën 

Vervolg op de in november 2017 uitgegeven 

zegel worden nog enkele waarden uitgegeven: 

NT$8 Calanthe puberula, in de bergen van 

Taiwan wijd verspreide orchidee, die op de 

grond groeit; heeft kleine bloemen, wit met een 

paars accent 

NT$15 Calanthe sieboldii: grotere gele bloemen 

met citroengeur, ook te vinden in de bergen  

NT$28 Bulbophyllum pectinatum: een 

parasitische soort die lager in de bergen van 

Taiwan te vinden is; heeft flinke groene 

bloemen.  

De NT$8 en NT$28 zijn ook in zelfklevende 

vorm in velletjes van 50 op de markt gebracht. 
 

 
27 februari 2018 – Wilde orchideeën 

Nog vier nieuwe waarden in deze serie: 

NT$16 Habenaria dentata, groeit op de grond in 

open grasland, bloeit in de zomer met witte 

bloemen 

NT$22 Neottia meifongensis, kleine orchidee die 

op grotere hoogten voorkomt 
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NT$23 Dendrobium chryseum, grotere 

parasitische soort met goud tot oranje bloemen, 

komt op gematigde hoogten voor en bloeit in 

voorjaar en vroege zomer 

NT$43 Dendrobium linawianum, middelgrote 

parasitische orchidee met wit tot paarse 

bloemen, bloeit in het voorjaar 
 

 
2 maart 2018 – Trein naar luchthaven  

Sinds 2 maart 2017 functioneert een trein-

verbinding tussen Taipei en de luchthaven 

Taoyuan. Ter gelegenheid daarvan een velletje 

met twee zegels: 

NT$8 Terminal 2 van de luchthaven met twee 

typen treinen (forensen en expresse) 

NT$28 Forensen op het perron in Taipei krijgen 

een snelle, comfortabele en veilige verbinding 

 
21 maart 2018 – Alpiene meren van Taiwan 

Vervolg op series uit 2014 en 2017 met vier 

meren op een hoogte tussen 1200 en 2100 meter. 

NT$6 Jiemei (Sister) Lakes, twee meren in 

Chiayi County op ongeveer 2100 meter 

NT$6 Cueifong Lake, ligt in Yilan County in het 

Taipingshan National Forest, grootste bergmeer 

in Taiwan, op een hoogte van 1840 meter 

NT$8 Yuanyang Lake, ligt in het gelijknamige 

natuurgebied in Hsinchu County in prachtige 

cypressenbossen op 1670 meter hoog. 

NT$8 Songluo Lake ligt bij Taipei op een hoogte 

van 1230 meter in de Qilan Major Wildlife 

Habitat area; het is een belangrijke 

overwinteringsplaats voor trekvogels. 
 

 
26 maart 2018 – Frankeerzegels 

Nieuwe oplage van frankeerzegels met hoge 

waarde 

NT$50 Draak en Fenix, symbolen van 

voorspoed 

NT$100 Draken en karpers; ontwerp komt 

overeen met de zegels uit 1999, maar kleur is nu 

blauw-violet in plaats van geel-bruin. 

 

 
12 april 2018 – Persoonlijke wenszegels 

Zegels met goede wensen ter gelegenheid van 

trouwfeesten, tien verschillende thema’s met 

papier knipsels weergegeven in velletjes met de 

waarden NT$6 en NT$8. De kleuren rood en 

goud geven een feestelijke, warme en 

romantische sfeer, die de zegels geschikt maken 

om op uitnodigingen voor trouwfeesten te 

gebruiken. 
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Gelegenheidsvelletjes – Landschappen van Jiangxi 
 

In nummer 183 lieten we u al het eerste van de 

serie gelegenheidsvelletjes zien die zijn 

uitgegeven om de schoonheid van de provincie 

Jiangxi te tonen. Hieronder nog enkele velletjes 

van die zelfde uitgifte. 
 

 
Rivierlandschap bij Yingtan 

 
Ganzhou 

 
Berglandschap bij Jiujiang 

 
Bergen van Shangrao 

 
Fuzhou 

 

 
Bergen bij Lichun 

 

 
Landschap van Pingxiang 

 

 
Nanchang 

 

In elk van de velletjes is een verschillende 

‘persoonlijke postzegel’ verwerkt. 



 

D&O TRADING 
CHINA, JAPAN AND FAR EAST  

POSTAL AUCTIONS 

 
Wij houden regelmatig veilingen van Chinees materiaal. 
Als u onze veilingcatalogi wilt ontvangen, neemt u dan 

contact met ons op. Bel, schrijf of e-mail naar: 
D&O Trading, Postbus 97, 9800 AB  Zuidhorn 
Telefoon/fax: 0594-540863 of 015-2851795 

e-mail info@dandotra.com of sb128522@hotmail.com 
Ook voor de verkoop van uw collectie of duplicaten 

kunnen wij u van dienst zijn. Heeft u iets aan te bieden, 
neem dan contact met ons op. 

Wij komen eventueel ook bij u thuis om de collectie of 
inzending te taxeren op opbrengstwaarde bij verkoop in 

onze veiling. Maar desgewenst zijn wij ook bereid om 
een bod te doen als u de zaken snel wilt afhandelen. 

Maar de hoogste opbrengst heeft u als u door ons laat 
veilen, alleen neemt dat meer tijd in beslag. De 

inzetprijzen worden in overleg met u vastgesteld. 
 

mailto:info@dandotra.com
mailto:sb128522@hotmail.com


 
 

Postzegelveiling Rijnmond 
 

Westewagenstraat 60 - Rotterdam - 3011 AT - Postbus 2859 - 3000 CW 
tel. nr. 010-2130986 - fax nr. 010-2131730 - e-mail: rynmond@xs4all.nl 

U vindt ons ook op internet: www.rynmond.com 
 
 

Onze 78e veiling werd op 15 en 16 december 2017 gehouden.  
Ook deze veiling had weer een ruim aantal kavels uit China en de 

rest van Azië die goed verkocht werden.  
Hieronder een voorbeeld: 

  
 

 
 

Kavel 528 – 1897, China Keizerrijk Dowager Mi.17 Type II (SG.58) met zeer 
brede rechter velrand;  inzet € 50, toeslag € 260 

 
 

 

 
Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod, 

deskundige verkaveling en veel internationale klanten. 
Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden.  
Inbreng voor onze komende veiling in juni is welkom. 
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