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39e jaargang no. 150 mei 2007   

Redactioneel  

Het eerste nummer van de nieuwe jaargang heeft 
weer een tijdje op zich laten wachten, maar daar 
bent U zo langzamerhand vast niet meer 
verbaasd over. Gebrek aan kopij was weer eens 
het euvel, maar uiteindelijk is er toch weer een 
interessant nummer uit de bus gekomen, althans 
dat vind ik zelf

 

Ten eerste een nieuwe aflevering van de 
langlopende serie over de tweelinguitgiften. Ook 
een filatelistisch (en anderszins) keurig land als 
Zwitserland weet heel wat uit een emissie met 
China te persen, zo blijkt. 
Daarna een eerste artikel over de ruimtevaart-
activiteiten van China van een op dat vlak 
gespecialiseerd medelid. 
De in het vorig nummer al aangekondigde 
naamswijziging op de zegels van Taiwan is 
inderdaad doorgevoerd. Er staat nu Taiwan in 
plaats van Republic of China op de zegels. Daar 
zit meer achter dan je op het eerste gezicht zou 
denken. Lees maar. 
Verder een fraai artikel over de Jubileumuitgifte 
van de Shanghai Local Post uit 1893. Originele 
research van Hendrik Oranje. Die levert ook nog 
een paar andere bijdragen aan dit nummer. 
Een Haagse handelaar kwam plotseling ook een 
apart hoekje van de China-filatelie op het spoor. 
Dat levert een leuk verhaal op dat weer een 
andere kant van de Chinese lokaalpost belicht. 
Onze voorzitter heeft zich verdiept in Jade; zo 
leer je nog eens wat naar aanleiding van fraaie 
postzegels! 
Een medelid vertelt het boeiende verhaal over de 
start van zijn verzameling. 
Verder zijn er weer een aantal speciale velletjes 
en de nieuwtjes. 
Al met al dus weer grote afwisseling in dit 
nummer. Zoals elke keer ben ik weer benieuwd 
wat het komend nummer gaat brengen. Staat Uw 
bijdrage er dan in? 

Bestuursmededelingen  

Erelidmaatschap voor Jan Bertens 
Tijdens de jaarvergadering van 14 april hebben 
de aanwezige leden op voorstel van het bestuur 
unaniem ingestemd met het verlenen van het 
erelidmaatschap van de studiegroep aan Jan 
Bertens.  
Jan heeft vele jaren lang een sleutelpositie 
binnen de studiegroep ingenomen. Hij beheerde 
de afdeling aankopen en de veiling en heeft 
daarmee vele leden in de gelegenheid gesteld 
hun verzameling aan te vullen. 
Het bestuur betreurt Jan s vertrek uit die functie, 
maar heeft er begrip voor dat hij er na zo n lange 
staat van dienst  een punt achter wil zetten. 
In de Acte van Acclamatie bij het 
erelidmaatschap worden Jan s bijzondere 
verdiensten voor de studiegroep benadrukt. 
Jan wordt door de voorzitter, namens het bestuur 
en de leden, gefeliciteerd en onder applaus wordt 
hem een ingelijste oorkonde en een flesje 
geestrijk vocht overhandigd.  

  

Jan vertelt dat hij er een jaar lang over heeft 
gedaan om tot deze beslissing te komen, maar de 
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drive is eruit. Jan zegt echter toe dat hij nog 
regelmatig de bijeenkomsten in Utrecht zal 
bijwonen.  

Verslag jaarvergadering 14 april 2007 
De voorzitter opent de jaarvergadering en heet 
de 25 aanwezige leden van harte welkom. 
Het huishoudelijk reglement van de Studiegroep 
is nagekeken door de heer de Heus. Hij heeft de 
nodige punten aangegeven, die zullen worden 
verwerkt in een voorstel voor een herzien 
reglement.. 
Rob meldt enkele punten uit de maart-
vergadering van de NBFV. Er wordt een  
NBFV-ledenpas geïntroduceerd. Houders van de 
ledenpas krijgen bij verschillende bedrijven 
korting, bv. op het abonnement op de Michel-
Online-Katalog. Ook wil men kortingen geven 
op de toegangsprijzen zoals voor de Postex. 
Verder wordt de paginasubsidie die wij van de 
bond krijgen verlaagd.  
De hoogte van contributie blijft voor 2008 
onveranderd. Voor een eventuele contributie-
verhoging in 2009 zal het inflatiepercentage 
gevolgd worden. 
In het april nummer van  Filatelie wordt onder 
de titel  Sven Hedin ging in de handel

 

aandacht besteed aan een artikel uit ons bulletin 
van oktober 2006.. 
De voorzitter vraagt aan de leden om kopij  voor 
ons bulletin. Johan heeft nog veel nodig voor het 
komend nummer. De leden Peter Fidder, Ton 
van Doornen en Willem Bakker hebben hun 
medewerking toegezegd.  
Vanmiddag zal een eerste gesprek plaatsvinden 
tussen het bestuur en de commissie die het 40 
jarig jubileum in 2009 zal voorbereiden. De 
leden zijn; Rob van der Nol (voorzitter), Ger van 
Driel en Miep Ronde (lid). De commissie doet 
aan het bestuur een voorstel over de festiviteiten. 
Tjoan Jo biedt spontaan zijn hulp aan bij de 
werkzaamheden van deze commissie. 
Het bestuur is er vooralsnog niet in geslaagd om 
een opvolger voor Jan Bertens te vinden en dat is 
zorgelijk. Voor de eerstvolgende bijeenkomst in 
juni zijn nog wat kaveltjes bijeengesprokkeld 
door Jan en ook Hendrik Oranje heeft er nog een 
paar kavels en zal ze voor juni beschrijven. Er 
zal daarom in juni een afgeslankte veiling 
plaatsvinden. De voorzitter vraagt met klem of 
één van de aanwezigen eventueel het verzorgen 

en beschrijven van de kavels nodig voor de 
verenigingsveiling, in de toekomst, op zich wil 
nemen.  
Ook vraagt hij of de leden insteekboeken met 
zegels mee willen  meenemen naar Utrecht, 
opdat er kan worden gepostzegeld op de 
bijeenkomsten van de Studiegroep. 
Het bestuur stelt voor het lid de heer Hasnoe uit 
Lelystad wegens wanbetaling te royeren als lid 
van de vereniging. Dat voorstel wordt 
goedgekeurd.  
Jozef deelt mee dat de heer Pratt, vooraanstaand 
Engels China-filatelist, is overleden. Velen 
zullen zich hem herinneren van de lezing die hij 
bij de viering van het dertigjarig bestaan van de 
Studiegroep hield. 
Verslag van de Raad van Toezicht: Thea van t 
Hag en Hans Ruiter (kascommissie) hebben de 
jaarcijfers over 2006 gecontroleerd en in orde 
bevonden. De penningmeester wordt 
gedechargeerd.  
De leden hebben geen verdere vragen bij het 
jaarverslag, de jaarrekening of de begroting voor 
2007. Deze worden goedgekeurd.  
In de rondvraag geeft Dick van Eijl aan dat hij 
de betalingen inzake de nieuwtjesdienst  
automatisch wil laten verlopen en zal een 
formulier hiertoe bij de eerstvolgende zending 
meesturen. 
Aan het eind van de vergadering vindt de 
benoeming van Jan Bertens tot erelid van de 
Studiegroep plaats. 
Na de pauze veilt hij kordaat zijn laatste kavels, 
goed en punctueel. Er waren dit keer veel 
schriftelijke biedingen. De meeste aangeboden 
kavels verwisselden van eigenaar. Om 12.45 uur 
sloot de voorzitter deze toch wel bijzondere 
bijeenkomst af. 

Miep Ronde, secretaris  
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Tweelinguitgiften van China VII  

Rob van der Nol en Dick van Eijl  

In de vorige aflevering beperkten we ons tot één 
land: Duitsland. Dat was wel nodig ook, gezien 
de enorme hoeveelheid materiaal die de Duitse 
posterijen uitbrachten. Ook deze aflevering 
hebben we een grootgrutter uit hetzelfde jaar 
1998: Zwitserland. Ook zij produceerden een 
enorme rij filatelistische producten rond hun 
tweelinguitgifte met China.  

China  - Zwitserland   

  

Voor de tweelinguitgifte tussen China (Mi 2967-
2968) en Zwitserland (Mi 1667-1668) werd 
opnieuw gekozen voor klassieke architectuur. 
De zegels werden ontworpen door Xu Yan Bo.  

Het Chinese deel van deze emissie voert ons 
naar Yanzhou in Zuid China. Dit gebied is 
bekend om zijn tuinen, denk maar aan plaatsen 
als Suzhou. Ook in Yanzhou bevindt zich een 
beroemde tuin: de Shouxi, oftewel het Ranke 
Westmeer. Deze naam dankt de tuin overigens 
aan zijn concurrent, het bekendere Westmeer in 
Hangzou. Het meer in Yanzhou is veel smaller, 
vandaar de naam. 
Overigens is de Shouxi eerder een Qin-dynasty 
variant van een pretpark.. De tuin ontstond in 
deze dynastie en geheel schatplichtig aan zijn 
tijd werd ook rond, over en in dit meer een keur 
aan paviljoens, bruggen en pagodes gebouwd. 
Om precies te zijn: 24. Dat getal is belangrijk 

met het oog op deze Chinese zegel, want de brug 
die op de achtergrond te zien is, is de 
Vierentwintig-brug. Niet alleen zo genoemd 
omdat er 24 bouwsels in de tuin staan, ook de 
brug zelf is gebouwd rond het getal 24. Hij is 24 
meter lang, aan elke zijde zijn 24 treden, de 
breedte van de brug is 2.40 meter en de 
balustrade heeft 2 x 12 staanders: 24!  

Voor de Zwitserse afbeelding moeten we naar 
het meer van Genève, er zijn slechtere plaatsen 
in Europa om te toeven in de zomer. Als je van 
Lausanne langs het meer rijdt, kom je net voorbij 
Montreux het kasteel van Chillon tegen. Het is 
een wat onverwachte ontmoeting, want ineens 
staat daar een stoer, klein kasteeltje in het water. 
Die locatie is uiteraard destijds gekozen 
vanwege de strategische ligging, maar hij heeft 
ook een schitterend uitzicht.  
Wanneer het kasteel precies ontstaan is, is niet 
bekend. De oudste schriftelijke vermelding 
dateert van 1160, maar er is archeologisch 
bewijs dat er in de oudheid al bewoning was op 
de rots waar het kasteel op is gebouwd. Vanaf 
het midden van de 12e eeuw was het kasteel 
bezit van de Franse graven van Savoy, die al snel 
begonnen met het ver- en herbouwen van het 
oorspronkelijke kasteel.  
In de 13e en 14e eeuw beleefde het kasteel zijn 
hoogtijdagen en veel van wat er heden nog te 
zien is, is in die tijd ontstaan, zoals het 
binnenhof en de St. Georges kapel. In de roerige 
eeuwen daarna wisselde het kasteel van eigenaar 
en uiteindelijk viel het kasteel in 1798, bij de 
vorming, in handen van het kanton Vaud.  
Begin 19e eeuw werd het kasteel als 
hoogromantisch beschouwd en menig dichter 
bezocht het en schreef er een vers over. 
Grootheden als Jean-Jacques Rousseau, Shelley, 
Victor Hugo, Alexandre Dumas en last but not 
least Byron. Vooral die laatste maakte het 
kasteel bekend met zijn 392-regels tellende 
gedicht The prisoner of Chillon . 
Tegenwoordig is het kasteel een grote 
toeristische trekpleister en komen er zo n 
300.000 mensen per jaar een kijkje nemen.  
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In China verschenen naast de twee zegels de 
gebruikelijke gemengde eerstedag enveloppe en 
de maxi-kaarten.  

   

Ook werd de Zwitserse zegel in het klein 
afgebeeld op voorgefrankeerde briefkaart JP88 
(1-1) 2000. 

 
Zwitserland deed heel wat meer zijn best. Naast 
de twee zegels verscheen er een -fraai- blokje en 
werden de zegels uitgebracht in een siervel. 

   

Daarnaast verscheen er een gemengde eerstedag 
enveloppe, een gemengde zijde enveloppe en 
een zijde enveloppe met het blokje.  

 

Gemengde FDC  

 

Gemengde zijde-FDC 
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Ook verscheen een set met maxi-kaarten.  

 

Er werd een informatiekaart uitgegeven met 
daarop beide series voorzien van eerstedag 
stempel.  

 

Er verscheen een folder met daarin een fragment 
uit het gedicht van Byron en beide series zegels.  
Ook werden de zegels gebruikt als voorgedrukte 
frankering op een aerogram, waarvan een deel 
werd ingedrukt ter gelegenheid van een eerste 
vlucht van Genève naar Shanghai op 25 
november 1998. De aerogrammen werden 
achterop gestempeld in Shanghai op 26 
november. 
Voor de China 99 World Philatelic Exhibition 
werd het blokje voorzien van een opdruk in 

zwart en goud alsmede een hologram. Voor dit 
overdruk blokje werd ook een zijde enveloppe 
geproduceerd. 

 

Folder van de Zwitserse PTT  

 

Aerogram gebruikt bij speciale vlucht  

 

Zwitserse zijde fdc met blok met beursopdruk 
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Ruimtevaart in China  

Peter Fidder  

Hieronder een eerste bijdrage van de hand van 
Peter Fidder, recent lid geworden van de 
studiegroep en enthousiast verzamelaar van 
ruimtevaart-zegels.  

Yuhangyuans 
Mannen en vrouwen die in een Amerikaans 
ruimtevaartuig vliegen worden astronauten 
genoemd, in een Russisch ruimtevaartuig heten 
ze kosmonauten, en diegenen die in een Chinees 
ruimtetoestel vliegen zijn bekend als 
yuhangyuans of ook wel taikonauten. 
Het woord yuhangyuan is Chinees voor ruimte 
navigator. Het is de naam die door officiële 
media wordt gebruikt bij verslaggeving over 
Chinese astronauten. Het woord taikonaut is 
afgeleid van taikong, het Chinese woord voor 
ruimte. Deze term zou voor het eerst werden 
gebruikt door een website in Singapore. 
China was het derde land dat, met de lancering 
van Yang Liwei aan boord van de Shenzhou 5, 
in staat bleek te zijn een mens de ruimte in te 
sturen. Het eerste bemande Chinese 
ruimtevaartuig ging, met behulp van een Lange 
Mars II/F draagraket, op 15 oktober 2003 de 
ruimte in.  
Voor deze eerste bemande Chinese ruimtevlucht 
is o.a. het blok op de omslag uitgegeven.  

 

China´s  taikonaut Yang Liwei  

De afbeelding met stempel komt van een 
herdenkingsenvelop die twee jaar later, op 15 
oktober 2005 werd uitgegeven. 
De krant ´´Beijing Youth Daily´ meldde al in 
2005 dat China van plan is meer mannen en 
vrouwen te rekruteren voor hun toekomstige 
vluchten, aangezien alle mannelijke Chinese  
yuhangyuans al over de 30 jaar zijn. 
Na de vlucht van Shenzhou 6, afgelopen jaar,  
meldde Tang Xianming, directeur van het ´China 
Space Engineering Office´, dat China meer 
vrouwelijke taikonauten wilde opleiden.  

  

FDC van de 2 zegels van elk 80 yuan uitgegeven op 8 juni 2006 
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Herdenkingsserie uit 2006 
Afgelopen jaar werden in China 2 zegels 
uitgegeven ter herdenking van de 50ste 

verjaardag van China´s Ruimtevaart programma. 
De 2 zegels hebben de volgende afbeeldingen: 
het Geospace Double Star Onderzoek en het 
bemande ruimteschip Shenzhou VI, China´s 2e 

bemande ruimtevlucht..  

Het programma Double Star 
De zon is onze ster. Ze zorgt voor licht en is 
voor de aardbewoners een onbeperkte bron van 
energie. Voor de wetenschap is het een bijzonder 
studieobject. De interactie tussen de zon en onze 
planeet is bijzonder complex en er blijven op dit 
vlak nog veel vragen onbeantwoord. Om de 
zonbeter te begrijpen bracht ESA (European 
Space Agency) vier jaar geleden vier identieke 
Cluster-satellieten in de ruimte. Ze bekijken de 
magnetosfeer van de aarde in drie dimensies. Dit 
magnetisch omhulsel van onze planeet ondergaat 
de invloed van de zonnewind, het geïoniseerd 
plasma dat onze ster permanent de ruimte in 
spuwt.  
Enigszins ter aanvulling van de gegevens van de 
vier Cluster-satellieten werkt Europa met China 
samen bij het programma Double Star. Daarvoor 
bracht China op 29 december 2003 en 25 juli 
2004 met Lange Mars 2C raketten twee 
wetenschappelijke satellieten in een baan om de 
aarde, de eerste vanaf de basis Xichang, de 
tweede vanaf Taiyuan.   

 

Lange Mars raket  

Het gaat om Tan Ce 1 (TC 1) en Tan Ce 2 (TC 
2). Tan Ce betekent Verkenner. De satellieten 
bevinden zich op langgerekte equatoriale banen 
om de aarde: tussen 550 en 67.000 kilometer 
voor TC 1 en 700 en 39.000 kilometer voor TC 
2. ESA levert acht wetenschappelijke 
instrumenten voor het project die reeds werden 
ontwikkeld voor Cluster. 

 

Lange Mars raket op zegel van Antigua Barbuda  

China´s tweede bemande ruimtevlucht  
China stuurde haar tweede bemande 
ruimtevlucht, Shenzhou 6, in een baan om de 
aarde op 12 oktober 2005. De Shenzhou 6 
capsule had 2 man aan boord 

 

Fei Junlong en 
Nie Haisheng 

 

op een 5-daagse vlucht op ruim 
300 kilometer boven de aarde,.  

Shenzhou 6 schoot om 9 a.m. locale tijd de 
ruimte in, waarna ongeveer 115.5 uur later, de 
piloten op 17 oktober per parachute landden in 
China s noordelijke grasvlakten bij Siziwangqi, 
in Binnen Mongolië. 
De vlucht van de Shenzhou 6 vond bijna exact 2 
jaar na de eerste bemande vlucht in oktober 2003 
plaats.    

Catalogus Bondsbibliotheek online 
Sinds 1 mei j.l. zijn de boekencollectie van de 
Bondsbibliotheek en vele, vele filatelistische 
artikelen voor een ieder op Internet te 
doorzoeken. Via de knop Catalogus op de 
Homepage van de bibliotheek, 
www.nbfv.nl/bieb.htm

 

bereikt u een startpagina 
voor het doorzoeken van de opgenomen 
literatuur.  
Met een inzichtelijk zoekprogramma kunt u op 
weg naar:  

- boeken van een bepaalde auteur  
- boeken over een bepaald onderwerp   
- boeken over een bepaald land. 

Keuzelijsten voor onderwerpen (trefwoorden) of 
landen vergemakkelijken het zoeken. 
Eenzelfde aanpak geldt voor het zoeken naar 
artikelen, die zijn opgenomen in een aparte 
deelcatalogus. 
De Bondsbibliotheek, een surfbezoekje waard!  

http://www.nbfv.nl/bieb.htm


 

8 China Filatelie 2007 

Taiwan zet door  

Johan Sevenhuijsen  

De bordjes verhangen 
In het vorig nummer stond al vermeld dat de 
President van Taiwan opschudding had 
veroorzaakt door aan te kondigen dat voortaan 
op de op Taiwan uitgegeven postzegels de 
landsnaam Taiwan zou komen te staan in 
plaats van Republic of China .  

  

De daad is inmiddels bij het woord gevoegd. Op 
28 februari 2007 verscheen een gelegenheids-
postzegel voor het Nationale 228 herdenkings-
museum met Taiwan als inschrift. De oplage 
van 1.000.000 zegels van deze uitgifte was 
binnen een dag uitverkocht, ondanks dat 
iedereen maar twee exemplaren kon kopen. De 
uitgifte met de nieuwe naam had dan ook zeer de 
aandacht getrokken en er werd druk 
gespeculeerd dat de zegels in de toekomst wel 
veel waard zouden worden.   

 

FDC 

Het eerstedagstempel voor deze uitgifte heeft 
trouwens nog wel het inschrift Taiwan, R.O.C. 
Een aantal van de zegels die na 28 februari zijn 
uitgekomen hebben nog de vertrouwde oude 
landsnaam Republic of China. Die waren al 
gedrukt voordat het plotselinge besluit tot 
wijziging werd genomen. Maar het is de 
bedoeling dat in de toekomst wel degelijk alle 
zegels het inschrift Taiwan zullen hebben.  

Deze stap kan alleen maar worden uitgelegd als 
een teken dat de autoriteiten op het eiland de 
onafhankelijkheid van China willen 
benadrukken. Ongeveer terzelfder tijd werden 
ook andere maatregelen in deze richting 
genomen. Zo werd het woord provincie uit de 
naam van de watermaatschappij verwijderd en 
werd het woord China uit de naam van de 
Centrale Bank verwijderd. Ook de officiële 
naam van de Taiwanese postdienst werd op 28 
februari veranderd van Chunghwa Post Co. in 
Taiwan Post Co. 
Sinds 1979 wordt vrijwel wereldwijd het bewind 
in Taiwan niet als regering van een autonoom 
land erkend; toen heeft de Volksrepubliek ook 
de zetel van China in de VN overgenomen. Een 
delicate diplomatieke situatie, vooral ook voor 
de Verenigde Staten, die enerzijds goede maatjes 
willen blijven met de economische grootmacht 
China, maar die anderzijds ook traditioneel 
sterke banden met Taiwan hebben. 
De VS heeft zich gedistantieerd van de recente 
maatregelen van de regering op Taiwan: Wij 
geven geen steun aan administratieve 
maatregelen van de autoriteiten op Taiwan die 
de schijn wekken de status van Taiwan 
unilateraal te veranderen of te bewegen in de 
richting van onafhankelijkheid .  

Het 228 incident 
In het licht van de geschiedenis en de Chinese 
cultuur zal het wel niet toevallig zijn dat de 
nieuwe naam voor het eerst verscheen op een 
uitgifte voor het Nationale 228 herdenkings-
museum . Dat is ingericht ter herdenking van het 
228-incident, dat 60 jaar geleden, op 28 februari 
1947, plaatsvond. 
Wat was dat dan voor incident? Wikipedia geeft 
uitkomst. 
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In de jaren na 1945, toen de Japanners die meer 
dan 50 jaar de dienst hadden uitgemaakt op 
Taiwan waren verjaagd, werd het eiland 
bestuurd door de door de Kwomintang 
geïnstalleerde gouverneur Chen Li. Alle 
economische bedrijvigheid op het eiland werd 
door hem en andere van het vasteland 
afkomstige handlangers gecontroleerd. Corruptie 
vierde hoogtij, wat leidde tot rampspoed voor de 
Taiwanese bevolking.  
In die sfeer was een incident op 27 februari 
1947, waarbij een Taiwanese vrouw werd 
mishandeld door een politieman en in het 
resulterende opstootje een Taiwanees gedood 
werd door een politiekogel, de lont in het 
kruitvat.  
Een grootscheepse vreedzame demonstratie op 
28 februari voor de berechting van de 
betreffende politieman werd door 
veiligheidstroepen van de gouverneur beschoten, 
waarbij verschillende doden vielen. Dat leidde 
tot een escalatie, waarbij Taiwanezen het 
radiostation en militaire bases overnamen. Zij 
riepen op tot beëindiging van het geweld. 
Gedurende enkele weken waren grote delen van 
het eiland onder controle van deze 
opstandelingen die de orde handhaafden met een 
door middelbare scholieren gevormde 
politiemacht. Er werd een lijst met 32 eisen 
opgesteld voor hervorming van het 
eilandsbestuur. Onder andere werd grotere 
autonomie geëist, vrije verkiezingen, 
onderwerping van de troepen  van het vasteland 
aan de burgerlijke autoriteit en een eind aan de 
corruptie in de regering. 
Op 7 maart werden troepen van het vasteland 
aangevoerd die een aantal dagen lang ongeremd 
moordden en plunderden. Deels was dat gericht 
op alle Taiwanezen die op het verkeerde moment 
op de verkeerde plek waren, deels, volgens 
sommige bronnen, ook op het systematisch 
uitschakelen van de Taiwanese elite. In die 
dagen waren de straten bezaaid met doden. Het 
aantal slachtoffers wordt uiteenlopend geschat 
tussen 10.000 en 30.000 mensen. 
Het incident kan gezien worden als startpunt 
voor de witte terreur , de periode tot 1987 
waarin de Kwomintang het eiland onder de 
militaire noodtoestand regeerde zonder dat er 
sprake was van enige politieke vrijheid.  

In die periode werden de voorvallen uit 1947 
ook systematisch onbesproken gelaten. Er zijn 
dus generaties Taiwanezen opgegroeid die er 
nooit, bv. via het onderwijs, kennis van hebben 
genomen. Pas in 1992 werd een onderzoeks-
commissie naar de gebeurtenissen uit 1947 
ingesteld en in 1995 heeft Kwomintang-
president Lee Teng-hui zijn formele 
verontschuldigingen voor de gebeurtenissen 
gemaakt en 28 februari tot nationale dag van 
herdenking van de slachtoffers uitgeroepen. 
Inmiddels is er dus door de stad Taipei ook een 
museum ingericht, maar het gemeentebestuur 
heeft verordend dat de teksten in het museum 
uitsluitend in het Chinees, niet in het Engels 
mogen worden aangebracht. Het is niet de 
bedoeling dat buitenlanders een duidelijk beeld 
van de gebeurtenissen krijgen. 

De datum 28 februari blijft inmiddels zwaar 
beladen binnen de Taiwanese politiek. Het 228-
incident kan immers ook gezien worden als start 
van de beweging voor een onafhankelijk 
Taiwan. De Taiwanese opstandelingen vroegen 
in 1947 om rechten voor Taiwan binnen de 
Chinese republiek. Het 228-incident wordt in dat 
licht gezien als symbool voor de tegenstelling 
tussen Taiwanezen en mensen van het vasteland.  

In een commentaar in de Taipei Times van 28 
februari 2007 staat bijvoorbeeld onder de kop 

Zal de geschiedenis zich herhalen?

 

te lezen:  
In het licht van de campagne voor vereniging 

tussen de Volksrepubliek en Taiwan leert het 
228-incident ons nog steeds een belangrijke les. 
De terugkeer van Taiwan in 1945 was een 
vereniging tussen China en Taiwan. Het 228-
incident was daar een uitvloeisel van, 
veroorzaakt door de enorme kloof tussen de 
Chinese en Taiwanese samenleving in die tijd. 
( ) China is (ook op dit moment) mijlenver 
verwijderd van Taiwan voor wat betreft het 
politieke systeem, de sociale structuur, 
economische resultaten, rechtssysteem, cultuur, 
normen en waarden en bescherming van 
mensenrechten. Als Taiwan daarmee verenigd 
zou worden mag men vrezen voor een herhaling 
van het 228-incident.

 

Het is dan ook vast niet toevallig dat juist een 
aan de herdenking van dit incident gewijde 
postzegel het inschrift Taiwan heeft 
meegekregen.   
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Shanghai Local Post Jubileum uitgifte  

Hendrik Oranje  

  

Uit de Newsletter Chinese Local Post, in de 
jaren 80 door Hendrik Oranje in kleine oplage 
verspreid, publiceren we hieronder de gegevens 
over de Jubileum-uitgifte ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de Settlement (1843 

 

1893). Van dit tweekleurige zegel (SG 176) is 
nog flink wat materiaal in omloop waarop 
gestudeerd kan worden.  
Doordat het in steendruk is uitgevoerd zijn op de 
verschillende posities in het vel kenmerkende 

afwijkingen opgetreden waarmee ook de 
drukgeschiedenis van het zegel kan worden 
gereconstrueerd. Hendrik heeft op grond van 
sinds de oorspronkelijke publicatie opgedane 
kennis het stuk aangevuld, met name wat de 
derde druk betreft.  

In de Metropolitan Philatelist van juli 1894 
(pag.58) staat dat voor het drukken van deze 
zegels 3 platen gebruikt zijn. Een van die platen 
heeft een gebroken karakter fen op positie 17. 
Ik heb drie volledige vellen van dit zegel die 
allen het genoemde defect vertonen. 
Volgens het Illustriertes Briefmarken Journal 
van februari 1894 (pag.55) bedraagt de oplage 
van dit zegel 360.000 zegels, waarvan er op de 
eerste dag van uitgifte, 15 november 1893, al 
145.000 verkocht werden.  

Kenmerken van de eerste plaat 
Omdat het zegel in twee kleuren is uitgevoerd 
(rood en zwart) moet bij de druk gebruik zijn 
gemaakt van twee stenen, een voor elke kleur. 
Zowel voor de rode als voor de zwarte kleur zijn 
bij deze plaat drie hoofdtypen te onderscheiden.  
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Hieronder staat de zetting waarin die typen in het vel van 50 zegels te vinden zijn. Daaruit blijkt dat er 
steeds een koppeling is tussen type A van de rode kleur met a2 van de zwarte kleur, type B hoort bij b 
en type C (rood) hoort bij a1 (zwart).   

  

Bij sommige zegels van type b in de zwarte kleur is het dakje in het getoonde karakter geretoucheerd, 
zodat dat lijkt op het karakter in de typen a1 en a2. Die posities zijn in de tabel aangegeven met Bb).  

Uit het feit dat de typen in rode en zwarte kleur verbonden zijn kunnen we afleiden hoe de stenen voor 
het drukken van deze zegels vervaardigd zijn: 
1. Er is een tekening van het hele zegel op een lithosteen gemaakt (masterdie) 
2. Van deze masterdie zijn drie afdrukken gemaakt op lithosteen (spiegelbeeld) 
3. Van deze drie stenen zijn op een grote steen 50 afdrukken gemaakt in de vorm van een vel van 50 

(normaal) 
4. Van deze steen met een compleet vel zijn afdrukken gemaakt op twee andere grote stenen 

(spiegelbeeld) 
5. Vervolgens is met een pennenmes of met een oplosmiddel, zoals benzine, van de ene steen het deel 

van het ontwerp dat in zwart moest worden afgedrukt verwijderd, van de andere steen juist het deel 
dat in rood moest worden afgedrukt. Zo ontstonden de beide stenen die nodig zijn voor een 
tweekleurendruk. 

6. Met deze stenen konden vervolgens de zegels gedrukt worden, die de afbeelding dan weer normaal 
tonen. Er is gebruik gemaakt van paskruisen in de velrand en pinnetjes om te zorgen dat de rode en 
zwarte kleur op de juiste plaats op de afdruk terecht kwamen. 

Op de pagina hiernaast zijn voor elk van de 50 posities kenmerken gegeven die aanwezig zijn in de 
rode druk.  

Kenmerken van de tweede plaat 
Uit de verzameling van de heer Leech kreeg ik een compleet vel ter bestudering voorgelegd dat in de 
marge het plaatnummer 2 had. In dat vel was het grootste deel van de hier voor plaat 1 beschreven 
kenmerken identiek aanwezig, maar een aantal van de fouten was erin geretoucheerd. Zie onderstaand 
overzicht.   

  

De nummers verwijzen naar de nummers bij de pijltjes in de figuur met positiekenmerken. De 
kenmerken van de zwarte druk in dit vel verschilden sterk van die in de drie vellen van de eerste druk 
die ik in mijn  bezit heb. Kennelijk is voor die kleur dus een nieuwe steen geprepareerd, terwijl voor de 
rode kleur de steen alleen is bijgewerkt. 



 

12 China Filatelie 2007 

  

Positiekenmerken 1e plaat Shanghai Jubileum uitgifte 
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Kenmerken van de derde plaat
Voor de derde druk van het zegel zijn geheel 
nieuwe stenen geprepareerd.  
Wellicht is uitgegaan van de zelfde masterdie, 
maar daarop is in ieder geval een extra streepje 
aan de decoratie in de linker onderhoek terecht 
gekomen, dat op alle zegels van deze plaat 
terugkomt. 

  

Of dit streepje als geheim teken met opzet is 
aangebracht of dat dat per ongeluk gebeurd is 
valt niet na te gaan. In dit geval zijn van de 
masterdie waarschijnlijk vijf afdrukken op de 
juiste afstand onder elkaar op een steen gemaakt. 
Van die strip van vijf is vervolgens een steen 
met een compleet vel gemaakt, zoals in stap 3 
hierboven beschreven. 
Dat valt af te leiden uit het feit dat van de zegels 
van deze plaat vijf typen te onderscheiden zijn 
(zie de illustratie hieronder).  
Deze komen in het complete vel dat ik heb 
regelmatig terug zoals hieronder weergegeven:  

AAAAAAAAAA 
BBBBBBBBBBB 
CCCCCCCCCCC 
DDDDDDDDDD 
EEEEEEEEEEEE   

Vervalsing van het zegel 
Al kort na het verschijnen van dit zegel kwamen 
er berichten in de filatelistische pers over een 
vervalsing. Die is kennelijk zeer zeldzaam, want 
ik ben tot nu toe nog maar een enkel exemplaar 
van die vervalsing tegengekomen. De afbeelding 
staat hieronder, met een aanduiding van de 
belangrijkste verschillen met het origineel.   

 

Vals zegel 

   

    Echt       Vals  

Daarnaast verschilt ook de tanding (bij de 
vervalsing lijntanding 11, bij het origineel 
kamperforatie 14 x 13½). Ook mist het papier bij 
de vervalsing het watermerk kung dat in het 
origineel wel aanwezig is.  
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Mijn China verzameling  

Bizzy Bee

  
Ons medelid dat zich achter deze schrijversnaam 
verschuilt laat ons delen in de boeiende 
achtergrond van de start van zijn China-
collectie.  

Het motorschip Straat van Diemen ploegde 
met een zestien mijls vaartje door de Japanse zee 
op weg naar Shanghai. 
Van het agentschap in Japan hadden we 
instructies gekregen ervoor te zorgen dat we 
medicijnen voor persoonlijk gebruik toch 
moesten opbergen in de scheepsapotheek, die 
onder beheer staat van de eerste stuurman, en dat 
alle lectuur waar vrouwelijk naakt in voorkwam, 
overboord werd gezet voor aankomst 
in China.  En zo geschiedde nog voor we uit het 
schone zeewater het gele water invoeren dat uit 
de Yangtse rivier vandaan moest zijn gekomen.  

We gingen ten anker nabij een boei en moesten 
wachten op de loods die vergezeld van een 
detachement bewapende soldaten als mieren aan 
boord kropen.en zich over het schip 
verspreidden. 
Je zag ze overal, op de brug in de gangboorden, 
op het voor en achterschip en ze stapten zelfs 
rond in onze accommodatie. 
Na enige tijd gingen we anker op en we werden 
zelfs op de vingers gekeken hoe we de zes 
cilinder B&W Diesel startten die ons met 
verminderd vermogen de rivier opbracht. Toen 
op de telegraaf langzaam werd gegeven en de 
brug waarschuwde dat we in ondiep water 
terecht kwamen hebben we het koelwater door 
de hoge inlaat naar binnen gelaten en de lage 
inlaat gesloten. Het gehengel tussen halve kracht 
en langzaam duurde ongeveer twee uur en toen 
we het getoeter van  sleepboten konden horen 
kregen we de indruk dat we aan het afmeren 
waren. Ook dit nam geruime tijd in beslag 
vermoedelijk doordat de rivier in de buitenbocht 
flink stroomde. 
Na gereed machine konden we aan dek gaan 
kijken en zagen de door kleine bootjes druk 
bevaren rivier inderdaad snel langs het schip 
stromen en konden in de verte de grote stad waar 
nemen. 

Het bleek dat we afgemeerd lagen aan een grote 
stalen ponton die aan twee zijden met een flink 
brede trap met de wallekant was verbonden. 
Luidsprekers verkondigden strijdliederen die met 
een grote hoeveelheid decibellen over ons uit 
gestort werden. Dit duurde wel tot laat in de 
avond en begon weer bij het krieken van de dag..  

De soldaten bleven aan boord. Er was er een in 
elke gang van de accommodatie en zelfs in de 
rooksalon had er een post gevat die met 
belangstelling keek hoe de vierde stuurman 
doende was een in Japan gepikte kerstboom op 
te tuigen met kleurige ballen en lichtjes die met 
een kerstkist meegekomen waren. De soldaat 
had hem in zeer gebrekkig engels gevraagd waar 
dat voor was en waarom hij dat deed. 
Hij heeft hierop geantwoord dat hij dat deed 
voor zijn Chairman - jij hebt er toch ook een?  

We weten nu vrijwel zeker dat dit de oorzaak is 
geweest dat we  in het holst van de nacht 
allemaal het bed uit moesten en in de rooksalon 
moesten wachten tot de ploeg sanitaire 
medewerkers klaar was met een grondige 
inspectie van de accommodatie-toiletten en 
badgelegenheden. De hele ëtat major zat in 
zijn pyama of badjas het daglicht af te wachten. 
Gelukkig had de derde werktuigkundige een 
langspeelplaat  meegenomen waarop het 
Maastrichter mannenkoor kerstliederen ten 
gehore bracht.. En nu nog hoor ik het ijle 
jongens stemmetje heel hoog zingen gevolgd 
door het lage gebrom van de heren als ik aan dit 
gebeuren denk. 
We mochten terug naar onze hutten en de soldaat 
die voor mijn deur had postgevat vroeg me bij 
het binnengaan  You .stampe  collecterrr 
??? En op mijn bevestiging ging hij voort met 
Friendship-Store has verrry good  collection 

Chinese stamps .Verrry cheap ..! .  

Niemand mocht de wal op en er zat niets anders 
op dan mijn verzoek bij de hofmeester voor te 
leggen. Hij sprak natuurlijk vloeiend Chinees en 
heeft het agentschap verzocht zo n postzegel 
verzameling aan te schaffen..En inderdaad kwam 
de volgende dag een keurig boekwerk met 
brokaat bekleed en voorzien van het wapen van 
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de Chinese volksrepubliek aan boord. De 
kosten waren gering en de verzameling keurig 
verzorgd elke zegel afzonderlijk van een klein 
papiertje van elkaar gescheiden. 
Mijn aankoop werd aandachtig bekeken door 
mijn mede officieren. Het gevolg was dat er nog 
meer van die stockboeken werden aangeschaft..  

Het laden van kisten met geëmailleerd 
keukengoed en balen katoentjes ging onder luid 
geschetter van de luidsprekers dag en nacht door. 
Slapen werd een herhaaldelijk gestoorde 
aangelegenheid.  Toen ik daags erna uit de 
messroom naar mijn hut stapte stond de soldaat 
tipgever weer bij mijn hutdeur en vroeg: You  
got ??  en op mijn  Yes  !   bedankt man ..! 
kreeg ik te horen Graag gedaan . Pas toen ik 
binnen op mijn stoel zat drong het tot mij door 
dat hij op mijn Hollandse antwoord ook in het 
Nederlands geantwoord had. Herinnerde me de 
rollende rrr s en bedacht dat het wel eens zo zou 
kunnen zijn dat de duizenden Chinese  studenten 
die we met het motor passagierschip Tjiwangi:

 

uit Indonesië, waar ze een universitaire studie 
hadden genoten, naar Hong Kong hadden 

gebracht en met de trein naar China zijn gegaan 
om de jonge republiek te helpen nu ook in het 
leger terecht zijn gekomen en bij bezoeken van 
buitenlandse delegaties of op buitenlandse 
schepen  tewerk werden gesteld. 
Hoe dan ook ik ben de man dankbaar dat hij me 
aan een mooi verzamelgebied heeft geholpen. 
Omdat ik in Hong Kong woonde was het vrij 
makkelijk om de verzameling bij te houden door 
de aanschaf van zegels in de Peoples 
Department Store waarbij ik zelfs op een 
gelegenheid als vaste klant een rood boekje met 
Quotations from Chairman Mao Tse Tung  als 

cadeautje kreeg aangereikt. 
Nu ik het even ter hand neem blijkt het de eerste 
editie van 1966 te zijn. Uitgegeven door de 
Foreign languages press in Peking..  

Ik ben nu begonnen de zegels te verzamelen uit 
de periode voor 1949 en dat is heel andere koek. 
Ik prijs me gelukkig lid te zijn geworden van de 
studiegroep China Filatelie die mij met hun blad 
aardig op de hoogte brengen over het 
verzamelen van postzegels uit het vroegere 
keizerrijk! 

  

Aan tafel bij Jan Bertens 
Jan heeft gedurende 30 jaar voor de studiegroep 
veel verschillende werkzaamheden verricht als 
bestuurslid, de rondzending, nieuwtjesdienst en 
zijn langste werkzame tijd zit in de 
veilingwerkzaamheden. Vele honderden kavels 
zijn door zijn handen gegaan. Zijn laatste veiling 
heeft hij zoals bekend op 4 april geleid. 
Daarmee is een einde gekomen aan een lange 
periode van bovengenoemde werkzaamheden. 
Wij, de secretaris en ondergetekende, hebben bij 
Jan thuis veilingmaterialen en de volledige 
boekhouding van hem mee gekregen. 
Jan heeft aan ons een klein deel van zijn 
verzameling laten zien en vertelde dat hij al 
vanaf zijn 20e jaar postzegels uit China 
verzamelt en al ruim 33 jaar lid van onze 
vereniging is. Hij heeft in de loop der jaren een 
verzameling referentiemateriaal (falsificaties) 
van zegels uit China opgebouwd die nodig is om 
het aangeboden veilingmateriaal te borgen op 
kwaliteit. Jan heeft aangegeven het wat rustiger 
aan te willen doen, maar wij hebben moeten 
constateren dat Jan een actief verzamelaar is en 
blijft. Momenteel is hij bezig met het ordenen 

van voorafgestempelde nieuwjaarskaarten en 
enveloppen met reclame-uitingen, waarbij vele 
van overheidsdiensten en scholen. De 
systematiek in nummering is inmiddels duidelijk 
voor hem, zodat het nu mogelijk is om alles in 
een elektronische kaartenbak (in Access)  te 
ordenen; een klusje, dat nog wel wat tijd in 
beslag zal nemen, gezien de grote variëteit bij dit 
materiaal. Daarnaast is er een groot aantal covers 
door China Post uitgegeven rondom o.a. 
ruimtevaart en diplomatie. Deze covers zijn 
speciaal voor dit thema gedrukt, doch zijn wel 
met gewone postzegels gefrankeerd  (vaak in 
combinatie met buitenlandse zegels);  Eveneens 
een onuitputtelijk gebied. 
Toch nog steeds goed betaalbaar, aangezien zo'n 
envelop, of kaart vaak niet meer kost dan een, of 
enkele  Euro's. 
Jan heeft toegezegd regelmatig onze 
bijeenkomsten te blijven bezoeken, u geachte 
leden kunt hem indien gewenst over dit voor 
nieuwe verzamelgebied benaderen. 
Wij, het bestuur, wensen hem en zijn vrouw 
Marianne veel voorspoed en gelukkige jaren toe. 

Rob Ronde 
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Jade  

Rob Ronde/Hendrik Oranje  

Jade is een mineraal, behorende tot de 
pyroxeengroep die op zijn beurt tot de 
inosilicaten gerekend wordt. De 
(vereenvoudigde) chemische formule van jade 
luidt: NaAlSi2O6 . 

Het mineraal wordt grotendeels gevormd tijdens 
de metamorfose van bazaltische gesteenten, in 
mindere mate uit natriumhoudende 
sedimentgesteenten. 
Metamorfose is het onder grote druk en hoge 
temperatuur veranderen van gesteenten, waarbij 
allerlei nieuwe structuren en mineralen ontstaan. 
Bijmengingen met ijzer- en chroomhoudende 
silicaten geven de rose en groene tinten. 
Het gesteente waar het mineraal veel in 
voorkomt noemt men jadeïet. De beste 
vindplaatsen zijn in de Katschin bergen in het 
noorden van Birma, in Oost Turkestan en in het 
Pamirgebied. 
In de prehistorische tijd werden veel 
gereedschappen en wapens gemaakt van Jade, 
een wat taaie steensoort  die niet breekt en toch 
vrij hard is. Jade kan zeer grote drukken 
weerstaan.  
Als cultuursteen is het de steen die bij China 
hoort. Veel symbolische beelden werden er van 
gemaakt, omdat Jade het symbool is van 
barmhartigheid, onbaatzuchtigheid, wijsheid, 
rechtvaardigheid en moed. Een Boeddha, 
gemaakt van jade, is daarom een krachtig en 
evenwichtig symbool. 
Men schrijft aan jade vele goede werkingen toe: 
het zou het leven verlengen, de bevalling 
bevorderen, tegen ongevallen beschermen, een 
grote kinderzegen verlenen en geluk bij het 
kansspel geven. Ogen, nieren en maag houdt zij 
gezond. Het is in deze visie een steen van Venus 
en de Maan en behorend bij het vijfde huis van 
de horoscoop.  
Van jade wordt wel gezegd dat het een steen is 
die voor iedereen van tijd tot tijd goed is om te 
dragen, vooral omdat het in onze 
onevenwichtige wereld soms erg moeilijk kan 
zijn om zelf in balans te blijven. 

In de tijd van de Spaanse veroveringen was de 
naam van de steen piedra de ijada wat betekent 
lende steen omdat verondersteld werd dat zo n 

steen, wanneer deze aan de zijkant van het 
lichaam gedragen wordt, nier-aandoeningen zou 
genezen.  
Volgens een bepaalde tekstvermelding is jade in 
China pas populair geworden in de achttiende 
eeuw en werd vanaf die tijd vereerd als de beste 
van alle edelstenen en als zinnebeeld van de vijf 
hoofddeugden: barmhartigheid, bescheidenheid, 
moed, gerechtigheid en wijsheid. De z.g  
Keizerlijke Jade is smaragdgroen, stralend en 
volmaakt en was de lievelingssteen van de 
laatste keizerin van China (die in 1912 moest 
wijken voor de republiek).  

De oudste manier van het bewerken van 
edelstenen is het inkrassen van figuren, 
symbolen en schrifttekens. Hieruit ontwikkelde 
zich in de loop der tijd de kunst van het 
steensnijden. Men onderscheidt de volgende 
vakgebieden: slijpen, branden en polijsten. Het 
uithouwen uit grotere steenmassa s  
(beeldhouwen) tot een hardheid van zes op de 
schaal van Mohs werd in het oude Egypte, 
Babelonië  en nog steeds in China  toegepast.  

  

De Chinese Volksrepubliek heeft in 1997 nr. 
2829 uitgegeven, zie de afbeelding, welke 
verschillende soorten jade laat zien uit de 
steensnij fabrieken in Shoushan.  



 

China Filatelie 2007 17  

Ook Taiwan heeft heel wat zegels met afbeeldingen van uit Jade vervaardigde kunstvoorwerpen 
uitgegeven. Bijvoorbeeld de Michel nummers 706, 756, (witte Jade), 757 (zwarte Jade), 1287 t/m 90, 
en 1328 t/m 1331 enz.   

  

NE China zegels met een mij onbekende 
overdruk. 
H.J. Oranje 
Enkele weken geleden kregen we de afgebeelde 
zegels van de Noordoostelijke provincies met 
een tot dat moment onbekende overdruk voor de 
D&O veiling aangeboden. Het is mij onduidelijk 
wat het karakter van de overdruk betekent. Het 
karakter lijkt het meest op karakter 3181 van het 
Wade-Giles woordenboek. Wat zou wijzen op 
een soort militair gebruik. Maar dat is absoluut 
niet zeker omdat mij niet duidelijk is welk 
karakter eigenlijk bedoeld wordt. Als iemand 
over deze overdruk meer weet of dat er over 
geschreven is in een tijdschrift of catalogus dan 
verneem ik dat graag.   
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Niet-uitgegeven zegel in presentatie map van Noord China 
H.J. Oranje  

Onlangs kreeg ik een in Augustus 1944 uitgegeven presentatieboekje in handen. Het dateert uit de tijd 
van de Japanse bezetting van China en is uitgegeven ter gelegenheid van het zesjarig bestaan van de 
postdienst onder Japanse leiding in Noord-China. Er zijn 40 zegels in geplakt waarbij een aantal hoge 
waarden zoals de $1 - $20 SG496A,497A,499A, 500A en  $5, $10, $20 SG 148-150.  
Maar heel opmerkelijk is dat er ook 8c zegel van de martelaren serie nieuwe Peking druk met opdruk 
Hwa Pei in zit, die niet in SG wordt genoemd, waarschijnlijk omdat dat zegel nooit officieel is 
uitgegeven. Het zegel wordt wel gemeld in de Ma catalogus en in de Chan catalogus als no. JN628. 

 

Hierboven afgebeeld is het omslag van het boekje. De regel links betekent Hoofdkantoor van de Post 
in Noord China , midden: Postdirectie en rechts: Ter herdenking van het 6 jarig bestaan van 
postdienst voor Noord China . Op de achterzijde staat de datum Republiek China 33e jaar 8e maand

 

(augustus 1944).  

 

Hierboven zijn twee pagina s van de inhoud afgebeeld. Het niet uitgegeven zegel bevindt zich op de 
rechter pagina in het midden van de onderste rij zegels 
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Gelegenheidsvelletjes  

Dick van Eijl  

Hieronder weer de afbeelding van enkele 
exemplaren uit de stortvloed van 
gelegenheidsvelletjes die in China worden 
uitgegeven met de daartoe ontworpen speciale 
zegels en een op het onderwerp toegesneden 
afbeelding op de tab.  

Eerste bemande ruimtevlucht 
Ter gelegenheid van het succes van China's 
eerste bemande ruimtevlucht in 2003 is o.m. dit 
velletje uitgegeven. Een mooie aanvulling op het 
stuk over dat onderwerp elders in dit Bulletin. 
Ook voor de tweede ruimtevlucht met 2 
personen zijn velletjes uitgebracht.  

  

Mei Lanfan 
Ter herinnering aan de 110de geboortedag van 
Mei Lanfang (1893-1961). De afbeeldingen op 
de tabs zijn allen verschillend van de bekende 
serie met blokje uit 1962.  

 
Hans Christian Andersen 
Een velletje met de sprookjes van Hans Christian 
Andersen als onderwerp met daarin 8x de zegel 
2004-Z2 met een doorlopende tab.  

  

Chinese Muur en Verboden Stad  
De Chinese Muur en de poort naar de Verboden 

Stad (2005-Z1 en 2003-Z3) samen op een vel. 
Door de grotere tab heeft 2003-Z3 een 
afwijkende tanding.  
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25 jaar geleden 
Het eerste nummer van de jaargang 1982 van 
ons blad was rijk gevuld. Een artikel bespreekt 
de oude munten van China, die zijn afgebeeld op 
verschillende series zegels van Taiwan en de 
Volksrepubliek. Het herdrukken waard!  
Hendrik Oranje wijdt een artikel aan de in Oost-
China uitgegeven series Overwinning bij Hwai 
Hai en 7 jaar postadministratie , dat nog een 
aantal keren een vervolg zou krijgen. 
Curieus is het artikel China, land van 70 
miljoen fietsen , dat eigenlijk niets met 
postzegels te doen heeft. Inmiddels zijn er 

volgens het liedje alleen al in Beijing negen 
miljoen fietsen. Anderzijds stappen Chinezen 
massaal van de fiets over op de brommer of de 
auto. Dat heeft het straatbeeld in China in de 
afgelopen 25 jaar sterk veranderd. 
De heer Lindenbergh geeft een uitgebreid 
overzicht van de stempels die te vinden zijn op 
de zegels van Hong Kong die gebruikt zijn door 
de Britse kantoren in de verdraghavens, een 
fraaie lijst met aanduiding van de zeldzaamheid 
van elk van de stempels. Zo n lijst is natuurlijk 
een must voor iedere verzamelaar die zich met 
de genoemde periode bezighoudt.  

  

POSTZEGEL- en MUNTENHANDEL  
WIM SCHERMER 

 

MUIDERWAARD 717, 1824 XR ALKMAAR   TEL. 072  5125556 

Uitgebreide nieuwtjesdienst 

Gespecialiseerd in abonnementen van postzegels en fdc`s  
voor de gehele wereld 

Insteekboeken, albums, klemstroken, pincetten, loupes en pincetten 

Op alle filatelistische artikelen, met uitzondering van zegels, tien 
procent korting 
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PPC betrokken bij zwendel in China?  

  

De in Den Haag gevestigde Postzegel Partijen 
Centrale (PPC) stuurt zijn klanten regelmatig 
een nieuwsbrief. De laatste keer had die een 
voor ons verzamelgebied interessante inhoud. 
We laten het verhaal voor zichzelf spreken. De 
illustratie is afkomstig van onze Local Post 
specialist, Hendrik Oranje.  

Na de korte voorjaarshittegolf is het opnieuw 
lekker postzegelweer geworden. De partijen 
stromen in en uit en het PPC transportbusje 
draait op volle toeren mee. Al die postzegels, 
onder andere met behulp van ons busje 
aangevoerd, worden zoals u weet echt niet stuk 
voor stuk bekeken, maar zo snel mogelijk 
verkoopgereed gemaakt. Onze klanten kopen het 
liefst avontuurlijk materiaal. Toch valt je oog 
wel eens op een specifiek zegeltje, dat er 
intrigerend uitziet. Zo trof ik laatst in een 
collectie China een ruim honderd jaar oud 
stadspostzegeltje van Wuhu aan, dat de opdruk 
P.P.C. vertoonde (zie de foto hierboven). U kunt 
zich voorstellen dat ik, als veronderstelde 
bedenker van de naam PPC, daar het mijne van 
wilde weten. Het heeft wat moeite gekost maar 
uiteindelijk kwam het volgende verhaal uit de 
bus.  
Aan het einde van de 19e eeuw werden in 
diverse Chinese kustplaatsen privé 
stadspostdiensten gesticht. De stadspost van de 
stad Shanghai was een serieuze onderneming. 
Maar al snel kwamen er in kleinere plaatsen 
stadspostdiensten van lieden, die het versturen 
van brieven als bijzaak zagen en er voornamelijk 
op uit waren om op een makkelijke manier veel 
geld aan postzegelverzamelaars te verdienen. 
Een van hen was de heer Gregson, die Wuhu als 

werkterrein had uitgekozen. In slechts vier jaar 
tijd gaf hij maar liefst 63 verschillende zegels 
uit. Naast negatieve reacties van de 
postzegelhandel kwam er ook steeds meer kritiek 
van officiële zijde, de Chinese keizerlijke post. 
Uiteindelijk werd de stadspost in 1898 
gedwongen zijn deuren te sluiten.  

Voor de laatste keer klopte de sluwe Gregson de 
al dan niet gewaarschuwde verzamelaars het 
geld uit hun zakken en overdrukte alle 
overgebleven stadspostzegels met P.P.C. 
Moeiteloos verkocht hij zijn voorraden uit. En 
nu vraagt u zich af wat die opdruk P.P.C. nu 
eigenlijk betekent? Ook daar ben ik achter 
gekomen. Het is de afkorting van Pour Prendre 
Congé, wat Frans is voor 'om afscheid te nemen'. 
Inmiddels is er van verzamelaarszijde best een 
goede belangstelling voor de Chinese 
stadspostzegels, zeker als het gaat om gebruikte 
exemplaren en complete poststukken. Mocht u 
ooit nog afscheidszegels van Wuhu tegenkomen, 
dan hou ik mij aanbevolen. Ik zoek er nog een 
paar voor mijn PPC collectie.  

Overigens maakte de heer Gregson het in 
werkelijkheid nog bonter dan hier vermeld. 
Volgens de Stanley Gibbons catalogus gaf hij in 
een periode van twee jaar (eind 1894 

 

eind 
1896) 75 verschillende zegels uit, waarbij de 
variaties in opdruktypen en de ongetande zegels 
nog niet zijn meegeteld. Op 30 van die zegels 
werd in januari 1897 de opdruk P.P.C. 
aangebracht, waarvan bij 23 zegels zowel in 
rood als in zwart en bij 10 zegels die opdruk ook 
nog eens (in twee kleuren) op twee verschillende 
plaatsen op het zegel . 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China  

3 december  serie 2006-29

 
In de collectie van het Liaoning 
Provincial Museum bevindt zich een 
schildering op een zijden scroll 
geschilderd door Han Gan uit de Tang 
Dynastie (618-907). Het meet 122 cm 
breed en 27,5 cm hoog en draagt de 
naam Magic Steed . De afbeelding 
is te zien op 2 zegels (se-tenant) elk 
van 1,20 yuan.  

23 december  serie 2006-31

 

Ulanhu (1906-1988) van Mongoolse afkomst was een doorgewinterde 
communistische voorvechter als ook een verdienstelijk partij- en 
staatsleider. Deze in 1955 benoemde generaal heeft heel wat belangrijke 
functies bekleed, de reden dat ter gelegenheid van zijn honderdste 
geboortedag een zegel van 1,20 yuan is uitgebracht.  

28 december  serie 2006-30

 

De 130 jarige historie van de Chinese 
spoorwegen kan in twee perioden 
worden verdeeld. Voor het uitroepen 
van de volksrepubliek China was er 
meer dan 20 duizend kilometer 
spoorrails aangelegd, waarvan de 
helft operationeel was in 1949. Na 
1949 is de uitbreiding van het 
spoorwegennet snel toegenomen. 
Eind 2005 bedroeg de lengte van de 
operationele spoorlijnen 75.438 
kilometer. De nieuwe Qing-Tibet 
spoorlijn (zie serie 2006-15) die op 1 
juli werd geopend is ook een 
belangrijk hoofdstuk in de 
geschiedenis. Vijf zegels van 1,20 
yuan en een blokje van 6 yuan laten 
een staaltje van de ontwikkelingen 
zien waar menig treinenliefhebber 
van zal genieten.  

30 december  serie 2006-27

 

In 1896 werd de Keizerlijke Post door de toenmalige Qing 
regering opgericht, het begin van de geschiedenis van China s 
postale service. In 1949, het begin van de volksrepubliek 
China, werd de Chinese People s Post in het leven geroepen. 
Dit 110-jarig bestaan is de reden voor het uitgeven van een 
zegel van 1,20 yuan.   
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5 januari  serie 2007-1

 

Zoals gebruikelijk is een van de eerste zegels in 
het nieuwe jaar gewijd aan de Chinese 
dierenriem. Ditmaal het varken (Ding-Hai), de 
laatste in de reeks van de twaalf dieren. 
Een vet varken in je stal was onder het gewone 
volk een symbool van geluk en rijkdom. 
Het Chinese karakter voor familie is afgeleid 
van het beeldschrift van een varken in een huis. 
Een populair gezegde was dan ook Je maakt 
geen familie zonder varken . 
De uitgebrachte zegel van 1,20 yuan zit in een 
vel van 20 zegels en in een velletje van 6 zegels.            

28 januari  serie 2007-2

 

Van 28 januari tot 4 februari zijn de zesde 
Aziatische winterspelen gehouden in Changchun 
in de provincie Jilin in China. Dit evenement 
wordt om de vier jaar gehouden en voor de 
tweede keer in China. Simpel, maar toch 
karakteristiek is dit gebeuren vastgelegd op een 
zegel van 1,20 yuan.           

3 februari  serie 2007-3

 
In de buitenwijk van Foshan City in de provincie 
Guangdong werd reeds in de Song dynastie 
(960-1279) de Shiwan Kiln opgezet die alom 
bekend werd in de Ming dynastie (1368-1644) 
vanwege de keramiek. Nog steeds zijn de 
producten met haar kenmerkende stijl 
representatief voor Lingnan keramiek. Shiwan 
keramiek beslaat een grote verscheidenheid aan 
traditionele objecten, voornamelijk vissen, 
houtsnijden, ploegen en lezen. Bovendien 
produceert de Shiwan Kiln aardewerk 
standbeelden die over de gehele wereld grote 
populariteit genieten. Twee zegels van 1,20 yuan 
uitgegeven in vellen van 20 en van 8 zegels.                      

10 februari  serie 2007-4

 

De inmiddels jaarlijks terugkerende nieuwjaars 
serie. Ditmaal afbeeldingen afkomstig uit het 
graafschap Mianzhu, in de provincie Sichuan, 
waar bamboe papier wordt geproduceerd. 
Ontstaan in de Noordelijke Song dynastie (960-
1126) en tot bloei gekomen aan het einde van de 
Ming en begin Qing dynastie. Het laat kleurige 
schilderingen zien met bijzondere plaatselijke 
kenmerken, die afwijken van nieuwjaars-
schilderingen van andere plaatsen. Ze zijn 
populair in binnen- en buitenland.  
Vier zegels van elk 1,20 yuan uitgebracht in 
vellen van 20 en van 8 zegels. De velletjes met 8 
zegels zijn gebruikt als prijs voor de loterij-
nieuwjaarskaarten 2007 van China Post. 
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Zeldzaamheden 
In de serie zeldzaamheden uit de China-filatelie 
dit keer de 2c. op 3c. Jonk met kopstaande 
opdruk uit 1923 (SG 361a).   

  

Cataloguswaarde volgens Stanley Gibbons in 
1999 16.000 GBP, maar zie hem voor dat geld 
maar te pakken te krijgen. 
Volgens een publicatie uit die tijd werden 13 
exemplaren van deze foutdruk in Wanshien 
gekocht door dr. A. Germain, de scheepsdokter 
van de Franse kanonneerboot Balny . He 
verzond twee brieven aan zichzelf en verkocht 
de rest aan Theodore Champion.  
Inmiddels zijn 13 ongebruikte exemplaren 
afkomstig van deze plaat bekend, die allemaal de 
typerende verschoven centrering naar 
rechtsonder vertonen. Daarnaast de twee brieven 
van Germain. Daarnaast zijn er foto s van een 
gebruikt exemplaar en een locale brief, 
gedateerd 23 februari 1923 uit Chochow. De 
centrering van deze zegels is geheel verschillend 
en zal dus van een ander vel afkomstig zijn. 
In 2005 kwamen twee exemplaren en een van de 
beide brieven op de markt. Het exemplaar dat op 
25-26 juni bij Bennett in Zurich verkocht werd 
had een opbrengst van 500.000 HK$; naar de 
huidige koers 47.600 Euro. Het exemplaar dat in 
november 2005 bij Spink onder de hamer kwam 
bracht 450.000 HK$ op, de brief 550.000 HK$. 
De brief was, behalve met het zegel met 
kopstaande opdruk ook gefrankeerd met twee 

zegels met de normale opdruk en 2 zegels van 1 
ct. en is aangetekend verzonden. Het aanteken-
strookje is nog op de achterzijde van de brief 
aanwezig.  

  

Logischerwijs moeten er meer exemplaren van 
deze foutdruk in omloop geweest zijn (tenzij 
zeer plichtsgetrouwe postbeambten de 
foutdrukken bij ontdekking vernietigd hebben). 
Een of twee vellen! Er is dus nog steeds de kans 
dat een of meer exemplaren opduiken. Uit Uw 
doubletten?   


