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40e jaargang no. 154 juli 2008   

Redactioneel 
Het loopt tegen mijn vakantie en ik heb me 
voorgenomen U voor die tijd nog met een 
tweede nummer van deze jaargang te verblijden. 
Het weer werkt mee en gelukkig heeft een aantal 
auteurs in de afgelopen tijd weer van alles aan 
interessante artikelen bij de redactie afgeleverd. 
Zo lukt het U nog een gevarieerd nummer voor 
te schotelen. Ai Li-Shan neemt opnieuw een 
flink aandeel in de artikelen over verschillende 
onderwerpen. Maar ook is er weer een aflevering 
in de serie Tweelinguitgiften en een aantal van 
onze leden toont bijzondere zegels uit hun eigen 
collectie. 
De vaste rubrieken completeren het nummer 
weer, dit keer zijn er echter geen nieuwtjes van 
de Volksrepubliek te melden 
Ik wens U veel leesplezier!  

Bestuursmededelingen  

Verslag bijeenkomst 7 juni 2008. 
De voorzitter opent de bijeenkomst en heeft 
enkele mededelingen. 
-  Er komen steeds meer schriftelijke biedingen 
ten behoeve van de verenigingsveiling. Ook    
wordt er regelmatig materiaal aangeboden van 
de leden voor de veilingen. 
- Johan Sevenhuijsen meldt dat Ger van Driel 
contact heeft gehad met de hoofdredacteur van 
het maandblad Filatelie over de mogelijkheid om 
artikelen over ons verzamelgebied te plaatsen in 
verband met het komende 40-jarige Jubileum 
van de Studiegroep China Filatelie in 2009. 
- Dick van Eijl vertelt dat weer Nieuwtjes heeft 
ontvangen uit China en bezig is om deze    
verzendgereed te maken voor de leden. Wel 
benadrukt hij dat de Chinese Posterijen niet    
alles uitleveren waarom gevraagd wordt door de 
Studiegroep en dat vindt hij zorgelijk. Hij 
beraadt zich momenteel hoe deze perikelen 
opgelost kunnen worden. 

- Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Na de pauze werd het veilingmateriaal kundig 
afgeslagen door Johan Sevenhuijsen. 

Miep Ronde  

Cees Mulder 
De gezondheid van onze oprichter en ons erelid 
Cees Mulder gaat helaas achteruit. Namens de 
studiegroep heeft de secretaris hem een kaart 
gestuurd om hem sterkte te wensen. Hij  reageert 
daarop met deze brief: 
Hartelijk bedankt voor de opkikker, dit heeft 

me goed gedaan. Hoewel ik ben beland in de 
laatste fase van mijn leven, met de nodige 
beperkingen, kan ik me best vermaken. 
Ik breng mijn tijd door met een redelijk 
uitgebreide correspondentie. Voor een 
archeologische vereniging schrijf ik een serie 
over mythologie, met name over de mogelijke 
gedachtewereld van onze voorouders in de 
prehistorie. Met een Chinese filosofe heb ik een 
pittige briefwisseling over het klassiek taoïsme 
en over de invloed daarvan op het Chan- en 
Tibetaans boeddhisme. Dan is er nog een tuintje 
vol wilde planten en struiken dat als een open 
volière fungeert. Zo zie je hoe ik mezelf van de 
straat houd. 
Aan filatelie doe ik vrijwel niets meer, hoewel 
die nog steeds mijn interesse heeft. Ik ben altijd 
meer geïnteresseerd geweest in postgeschiedenis 
dan in postzegels. Wel heb ik nog een 
studieverzameling inzake de expresse post in 
China (zie China Filatelie van oktober 2005). 
Daar doe ik niets meer mee. In mijn situatie is 
tijd kostbaar, temeer omdat ik chronisch 
vermoeid ben. De tijd die ik beschikbaar heb 
besteed ik nu aan zaken die voor mij belangrijk 
zijn. 
Nogmaals bedankt voor de goede wens. 
Hartelijke groeten aan het bestuur en de leden 
van onze vereniging, 

Cees
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Tweelinguitgiften van China IX  

Rob van der Nol 
Dick van Eijl  

China-Mexico  

  

Voor de Chinees-Mexicaanse tweelinguitgifte, 
uitgegeven in 2007, werd als thema gekozen 
voor bergen. Op de Chinese zegel is de Gongga 
Shan afgebeeld, ook wel bekend onder de naam 
Minya Konka. Deze berg is de hoogste berg van 
Sechuan en is onderdeel van het Daxue-
gebergte. Daarbij is het de meest oostelijk 
gelegen berg van meer dan 7.000 meter hoogte 
en de op twee na hoogste berg buiten de 
Himalaya. 
In 1930 werd de berg voor het eerst opgemeten 
door Joseph Rock (what s in a name ). Door 
een fout in zijn berekening stelde hij dat de berg 
meer dan negen kilometer hoog was, en daarmee 
de hoogste berg ter wereld. Hij telegrafeerde zijn 
bevindingen door naar The National Geographic 
Society, maar die werden daar met de nodige 
argwaan ontvangen. Na een stevige discussie 
werd de hoogte bijgesteld op 7.803 meter. In 
datzelfde jaar deed ook de Zwitser Eduard Imhof 
een meting, en hij kwam uit op 7.590 meter. Een 
expeditie in 1932 bevestigde die laatste hoogte. 
Deze expeditie bestond uit een groepje van 
slechts vier Amerikanen en het boek dat over 
deze beklimming werd geschreven, Men 
against the clouds , behoort inmiddels tot de 
klassieke boeken over bergbeklimmen. 
Sindsdien is de berg vaker beklommen, maar 
niet altijd zonder risico. In 1981 kwamen acht 
Japanse klimmers om het leven.  

Op het Mexicaanse deel van de zegel is de 

Volcán Popocatépetl te zien. De Popocatépetl is 
een actieve vulkaan en met 5452 meter hoogte 
de op een na hoogste berg van Mexico. 
Overigens betekent Popocatépetl in een 
plaatselijke taal Rokende Berg.  
De Popocatépetl ligt 70 kilometer ten zuidoosten 
van Mexico-stad, en is, als je geluk hebt, te zien 
vanuit die stad. 
Uiteraard is er een legende verbonden aan het 
ontstaan van de berg. Volgens de Azteken was 
Popocatépetl een krijger die verliefd was op 
Iztaccíhuatl. De vader van Iztaccihuatl beloofde 
dat hij met haar mocht trouwen als hij zou 
terugkeren van een oorlog in Oaxaca. Omdat 
Iztaccihuatl s vader ervan uitging dat hij toch 
niet levend zou terugkeren, vertelde hij zijn 
dochter dat Popocatépetl was overleden. Ze 
stierf van verdriet. 
Toen Popocatépetl terugkeerde en hoorde dat 
zijn liefde was overleden, stierf ook hij van 
verdriet. De goden veranderden hen daarna in de 
berg Iztaccihuatl (slapende vrouw) en de vulkaan 
Popocatépetl. 
Al in de 16e eeuw werd de berg door de 
Spanjaarden beklommen om zwavel te winnen, 
wat ze nodig hadden voor hun vuurwapens. Ook 
bouwden ze er kloosters op, die tegenwoordig op 
de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staan. 
Het is niet zo moeilijk de vulkaan te beklimmen. 
Een groot deel is bedekt met fijne vulkaanas 
zodat het vergelijkbaar is met tegen een steile 
duin opklauteren. Afdalen in de krater is echter 
gevaarlijk, vooral vanwege de bedwelmende 
zwaveldampen.  
In december 1994 begon de vulkaan gas en as uit 
te stoten, dat door de wind tot 25 kilometer van 
de berg werd geblazen. Dorpen moesten 
geëvacueerd worden en wetenschappers 
begonnen de vulkaan in de gaten te houden met 
het oog op een eventuele uitbarsting. In 
december 2000 werden duizenden mensen 
geëvacueerd vanwege de waarschuwingen van 
de wetenschappers.  

De Chinese posterijen brachten uiteraard een 
dubbelenveloppe en een set maxikaarten uit. Die 
maximumkaarten (de eerste met een Chinees, de 
tweede met een Mexicaans zegel) staan op de 
omslag van dit blad. 
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Chinese dubbelenveloppe  

De Mexicaanse posterijen voorzagen in een 
gelimiteerde folder en twee verschillende 
eerstedagenveloppen.   

 

Folder Mexico  

 

Eerstedagenveloppen Mexico  

Officieel verschenen er geen enveloppen met de 
zegels van beide landen, maar door de grote 
vraag ernaar verschenen er uiteindelijk toch 
exemplaren op de markt.  

China - Noord Korea   

  

Ook voor de uitgifte tussen China en Noord 
Korea uit 1999 ter gelegenheid van 50 jarige 
diplomatieke betrekkingen tussen de landen, was 
gekozen voor bergen. Op het Chinese deel (Mi 
3086-3087) staat het Lushan-gebergte afgebeeld, 
op het Koreaanse (Mi 4243-4244) het 
Kuryongyon-gebergte. 
Lushan, in Jiangxi aan het Poyang-meer, wordt 
geroemd als De meest prachtige berg onder de 
hemel . Dat heeft ze te danken aan de prachtige 
rotsformaties, mist zeeën, donderende 
watervallen en heldere bronnen. 
Kuryongyon in Noord Korea is een van de 
mooiste bergen in dat land. Naast fraaie rots- en 
wolkenpartijen, zijn er ook unieke rotsen te 
vinden. Ook staan er de nodige tempels, 
paviljoenen en zerken, waardoor de berg is 
uitgeroepen tot de ´nummer 1´ berg van de 
DPRK.  

De Chinese posterijen beperkten zich zoals 
gewoonlijk tot een dubbelenveloppe en een set 
maxikaarten. 
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De Koreanen gingen heel wat verder, aangezien 
hun economie voor een deel van de 
postzegelverkoop afhankelijk is. De zegels 
verschenen op een eerstedagenveloppe en in een 
siervel met drie series (zowel getand als 
ongetand).  

   
Daarnaast verscheen een blokje met een serie en 
twee labels (zowel getand als ongetand).  

   

Ook waren er nog twee aerogrammen, elk met 
een opgedrukte zegel op de achtergrond van de 
vlaggen van beide landen en afbeeldingen van 
beide gebergten op de achterzijde..  
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Taiwan stempels over heet weer  

In de late jaren 60 en vroege jaren 70 brachten 
sommige postkantoren in Taiwan interessante 
stempels aan over post bij heet weer.   

 
Afgebeeld is een brief van een brief van Taipeh 
naar Taichung van 2 juli 1970.   

  

Op de achterzijde staat een stempel van drie 
regels violette karakters, die vertaald luiden: 
Als het weer te heet is bederft voedsel snel, 

verzend dat niet per post.   

  

Het gaat om een weinig gebruikt stempel, dat 
ook niet op filatelistische post te vinden is. Er 
zijn daarom waarschijnlijk weinig exemplaren 
van bewaard gebleven. 

Ai Li-Shan 
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Excuseer, Uw slipje is te zien!  

Ai Li-Shan  

Nu dat ik Uw aandacht heb In de loop der 
jaren zijn er vele artikelen geschreven over de 
door postkantoren gebruikte informatie c.q. 
propaganda slips (of vignetten), Ik stel voor dat 
we ze als informatie betitelen omdat dat de 
bedoeling beter weergeeft. Het ging erom het 
publiek informatie te geven over beschikbare 
diensten en om ze aan te moedigen daar gebruik 
van te maken bij het verzenden van hun post. 
Velen van U zullen weten dat er veel 
verschillende soorten vignetten en formulieren 
op poststukken worden bevestigd. Ik wil in een 
serie artikelen  de verschillende typen tonen en 
het gebruik daarvan bespreken. Ik maak daarbij 
onderscheid tussen de Republiek China (tot 
1949), Taiwan (1945 

 

heden) en de 
Volksrepubliek. 
Het gaat onder meer om informatie-slips, 
censuur-slips, retour-zendingen en vele andere 
vormen van gebruik, waaronder voor strafport.. 
Maar de eerste afleveringen zullen we het over 
informatie-slips hebben. 
Er zijn nogal wat artikelen waarin een enkele 
brief wordt getoond en besproken, maar veelal 
wordt geen poging gedaan om vast te stellen 
waar en wanneer de betreffende slips of 
formulieren gebruikt zijn. Hoewel velen 
inmiddels zeldzaam zijn, moeten ze in veel 
verzamelingen nog aanwezig zijn. Help 
alstublieft door datum en plaats van gebruik door 
te geven!  

Republiek China Informatie-slip #1 
Gebruikt op een binnenkomende brief uit Nieuw 
Zeeland naar Chungking.   

 
Verzonden op 12 december 1946 van de Bank 
van Nieuw Zeeland naar de Bank van China in 
Chungkind. Transit-stempel Hong Kong 13 
januari 1947 (onder de slip). Ontvangst in 
Chungking op 21 januari 1947, toen is de slip 
afgestempeld.  

  

Kenmerken van de slip: wit papier, rood bedrukt; 
dikte 0,13 mm, afmeting 45 x 88 mm 
Tekst: Vanwege de blokkade van sommige 
routes over land is Uw brief per luchtpost 
vervoerd. Vraag de afzender alstublieft om in de 
toekomst post per luchtpost te versturen om 
snelle aflevering te verzekeren.   

Republiek China Informatie-slip #2 
Binnenlandse brief naar Peiping (Beijing), 
verzonden op 12 juni, aankomst op 13 juni 1947. 
De brief is gefrankeerd met $250, $100 voor 
gewone post en $150 toeslag.  



 

China Filatelie 2008 31  

    

Kenmerken van de slip: wit papier, rood bedrukt; 
dikte 0,09 mm, afmeting 68 x 140 mm 

Tekst: SNEL! SNEL!! SNEL!!! Dit is de brief 
die U graag snel bezorgd kreeg! Hoewel hij met 
gewone post verzonden is hebben we hem via 
luchtpost bezorgd zonder extra port te heffen.

 
Deze slip is aangebracht hoewel in dit geval wel 
degelijk voor luchtpost betaald was!  

Beide getoonde brieven komen uit de 
verzameling van J. Lewis Blackburn en zitten nu 
in de verzameling van de auteur.  

Neemt U alstublieft de moeite Uw brieven na te 
kijken en meld welke data en plaatsen van 
gebruik van deze slips U gevonden heeft!   

Kaifeng provisionals  

Onlangs trof ik een voor mij onbekende 
opdrukzegel aan. Het gaat om de z.g Kaifeng 
provisionals uit 1945 (SG 781/83; Michel 
660/62).  

 

De groene opdruk is aangebracht op zegels van 
de Japanse Bezetting van Noord China. Tot nu 
toe heb ik daarvan alleen maar ongebruikte 
zegels gezien, hoewel beide catalogi wel een 
prijsnotering voor gebruikte exemplaren geven.  

  

Ik heb nu eenzelfde opdruk, in zwart, gevonden 
op een 30$ bruine Sun Yat Sen zegel (SG 738; 
Michel 676). Dit zegel is afgestempeld. 
Wie kan hierover informatie verstrekken? 

Jan Bertens 
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Interessant kleiner vel Pacheng Central Trust SYS  

Ai Li-Shan  

In 1944 drukte de Pacheng Book and Printing 
Company in Nanping in de provincie Fukien 
zegels van het Central Trust ontwerp (met 
toevoeging van geheime tekens aan degenen die 
er al in waren aangebracht). Dat was nodig 
vanwege de problemen bij het vervoeren van 
zegels vanuit Chungking naar de niet door de 
Japanners bezette gebieden in zuidoost China.  
In dit stadium van de oorlog was er een enorme 
papierschaarste. Het was nodig om alle papier 
dat verkrijgbaar was te gebruiken. Dat resulteert 
in veel papiertypen (waaronder met watermerk). 
Er was ook het probleem dat het papier in 
verschillende formaten voorhanden was. Om de 
kleinere formaten te gebruiken werd het 
standaard formaat van 20 x 10 zegels per vel 
aangepast. Het originele vel was opgebouwd uit 
10 blokken van 20 clichés (4 x 5). 

  

Lang geleden was ik zo gelukkig een vel van de 
30 c Pacheng Central Trust met het bijzondere 
aantal van 150 zegels te vinden. Het was 
natuurlijk de vraag hoe het vel was 
samengesteld. Mijn eerste gedachte was dat een 
geheel nieuwe plaat was gemaakt. Dat bleek 
echter niet het geval. Het gebruikte blok clichés 
is identiek aan dat van het normale vel van 200 
zegels.  

Het vel is opgebouwd uit 15 verticale rijen van 
10 zegels als volgt samengesteld:  

4x5     4x5 3x5 4x5 

4x5     4x5 3x5 4x5 

 

Van het derde blok zegels is dus de laatste 
verticale rij van 5 zegels verwijderd om in totaal 
tot 15 verticale rijen te komen.  

Er zijn twee zegels met duidelijke kenmerken. 
Het eerste zegel van de eerste rij heeft een punt 
in de decoratie linksboven.  

  

  

Het derde zegel van de derde rij heeft een punt in 
de 3 rechts.  

  

  

Er zijn aan de hand van deze kenmerken twee 
manieren om te zien of een blok zegels van deze 
waarde uit dit vel van 150 zegels afkomstig is. 
Ten eerste kan in een strip zegels uit het goede 
deel van eerste of derde horizontale rij te zien 
zijn dat tussen twee zegels met de getoonde fout 
slechts twee (in plaats van drie) zegels zitten. 
Dat gebeurt bij de eerste fout in verticale rij 9 en 
12, bij de tweede in rij 11 en 14. 
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Ten tweede kan in een blok deze beide fouten in 
aangrenzende verticale rijen aanwezig zijn, dat 
komt twee keer voor in rij 11 en 12 van het vel:    

        

Mijn vel heeft lijnperforatie 12 ½ op native 
papier. U kunt zien dat de perforatiepinnen in 
slechte conditie zijn, allerminst een rechte lijn! 
Ik heb nooit gehoord van opdrukken op dit 
kleinere vel.. 
Als U een kleiner formaat vel heeft van een 
andere waarde of als U weet van een opdruk op 
zo n kleiner vel, laat het aan de redacteur weten! 

 

Hulp bij hongersnood  

Niet velen weten dat gedurende de grote 
hongersnood in China in de late jaren 50 en 
begin jaren 60 hulp uit Taiwan naar China is 
gezonden. Ik wist dat ook niet totdat ik jaren 
geleden een brief vond met een postaal stempel 
met het verzoek om een donatie voor de 
slachtoffers van de hongersnood.  

 
De brief is van Tamshui van Taipei verzonden 
op 9 maart 1961.   

  

De tekst is: $1 per persoon redt 1 persoon in 
China (van de hongersnood). Ik denk dat het 
geld verzonden is via het Rode Kruis in Hong 
Kong of Japan, maar ik heb daar verder geen 
gegevens over. Het stempel is schaars, maar zou 
prima passen in een verzameling met het thema 
hongersnood.  

Ai Li-Shan  

25 jaar geleden 
In het tweede nummer van de jaargang 1983 
wordt de cursus Tibetaans voor filatelisten 
vervolgd met de bestudering van de zegels van 
de Chinese kantoren in Tibet uit 1911.  
De heer Wols toont een aantal postetiketten 
(luchtpoststrookjes, aantekenstrookjes en andere) 
en port betaald aanduidingen uit de periode van 
de Volksrepubliek.  
Joop Wiebes heeft een overzicht gemaakt van de 
verschillen tussen de verschillende uitgiften en 
drukken van de Sun Yat Sen zegels. Handig om 
bij het uitzoeken van Uw zegels bij de hand te 
hebben! 
Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan het 
verschijnen van het eerste deel van ons 
Handboek Lokaalpost, over de zegels van Amoy. 
Dat is dus ook al weer 25 jaar geleden! 
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Vogels op blok Volksrepubliek  

  

Jan Kaiser  

Wederom wat achtergrondinformatie over de 6 
(kleurrijke) vogels, die afgebeeld staan op het 
postzegelvelletje van China (serie 2008-04), 
reeds vermeld op pagina 22 van het mei nummer 
van China Filatelie.  

Centraal in beeld is een afbeelding van een 
goudfazanthaan, door zijn kleurenpracht 
inderdaad één van de fraaiste vogels die er zijn. 
De wetenschappelijk naam van de goudfazant is 
Chrysolophus picta, wat in gelatiniseerd Grieks 
"geverfde goudgekuifde" betekent. 
Deze vogels zijn gedurende de tweede helft van 
de 18e eeuw door Europese handelaren, in de tijd 
dat China onder keizer Kang-Tsi (1662-1732) en 
zijn opvolgers buitenlanders gunstig gezind 
waren, mee naar Europa genomen, alwaar ze in 

de menageries van Engelse landgoedeigenaren 
terechtkwamen. 
Voor het eerst is de goudfazant wetenschappelijk 
beschreven (en afgebeeld) door Eleazar Albin in 
zijn "A Supplement to the Natural History of 
Birds", verschenen in 1740, waarin hij de 
goudfazant als "rode fazanthaan uit China" 
beschrijft en (niet echt natuurgetrouw) afbeeldt. 
Hoewel in het wild maar in een relatief beperkt 
gebied, de bergwouden van noord en oost 
Setzwan - of Sichuan in modern Chinees 

 

en 
aangrenzende provincies voorkomend, is deze 
fazant van oudsher op grote schaal in China als 
siervogel gehouden. De goudfazant is 
winterhard, stelt geen hoge eisen aan zijn 
voedsel (zaden, rijst, etc.) en plant zich 
gemakkelijk voort. 
Bij de balts, die geruime tijd duurt, hipt het 
haantje om het (onverstoorbare) hennetje heen, 
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waarbij de kraag als een waaier uitgespreid 
wordt aan de kant die naar het hennetje is 
gericht. Het hennetje zelf is onopvallend bruin, 
met zwarte randen aan de veren en kennelijk 
voor de filatelist niet de moeite van het 
afbeelden waard.  

De fazant rechts van de goudfazant is een haan 
van de geelbuiktragopaan, bij liefhebbers van 
fazanten beter bekend als Cabots tragopaan, 
eveneens een bewoner van dichtbeboste 
berghellingen ten zuiden van de Gele rivier, 
waar ze, in tegenstelling tot de goudfazant, die 
een grondbewoner is, zich ophouden in 
boomtakken. Rechts naast de haan de afbeelding 
van het hennetje met enkele kuikens. 
Voor de oorlog waren Cabots tragopanen de 
goedkoopste in Europa verkrijgbare fazanten. Na 
de oorlog zijn ze, mede door de 
ontoegankelijkheid van communistisch China in 
het westen zeldzaam in gevangenschap 
geworden. 
Zijn naam heeft de Cabots tragopan te danken 
aan John Gould, die tijdens een studie naar 
kolibries in de zomer van 1857 de collectie van 
3000 opgezette vogels van Dr. Samuel Cabot 
(1815-1885), de curator van het Museum voor 
Natuurlijke Historie te Boston, bestudeerde en 
ontdekte dat deze fazant nog niet 
wetenschappelijk was beschreven, een omissie 
die hij hetzelfde jaar herstelde. 
Het woord tragopaan is afgeleid van het Griekse 
tragos (geit) en pan (naar de Griekse bosgod 
Pan, de zoon van Dionysos of Bacchus, zoals hij 
in de Romeinse mythologie heet. Pan wordt 
afgebeeld als een sater met hoorns en poten van 
een geit). De naam is ontleend aan het feit dat bij 
de balts de gekleurde huidlel voor de borst 
(onder de snavel) vol met bloed stroomt en zich 
manifesteert als een felgekleurde slabber. Achter 
de ogen gaan dan ook twee huidplooien als 
hoorntjes rechtop staan. Om deze reden wordt 
deze groep van fazanten ook wel saterhoenders 
genoemd, met name ook omdat de haan van de 
door Linnaeus voor het eerst beschreven soort 
knalrood van kleur is.  

De overige vier afgebeelde vogels zijn wat 
minder spectaculaire zangvogels.  
Linksboven de Taiwanese (blauwe) ekster, in 
kringen van ornithologen beter bekend als 

Formosa-kitta, een vogel die, zoals de naam al 
aangeeft, uitsluitend in de heuvelachtige bossen 
op Taiwan voorkomt, waar het de enige blauwe 
ekster is. Het is, zoals de meeste andere 
kraaiachtigen een groepsvogel, die zich ophoudt 
in het bladerdak en alle overige bekende 
eigenschappen van eksters heeft (zoals 
bijvoorbeeld het verzamelen van glimmende 
voorwerpen). Leeft van wilde vijgen, bessen en 
insecten. In tegenstelling tot onze eksters is het 
een schuwe vogel.  

Rechts daarvan Kozlows of Tibetaanse gors, 
genoemd naar Generaal Pyotr (Peter) Kozlow 
(1863-1935), een Russisch onderzoeker van 
centraal Azië, die Przewalski (van het bekende 
paard en het Groot Dictee der Nederlandse Taal 
van enige jaren geleden) op zijn expedities 
begeleidde. Deze gors komt voor in Tibet, 
Setzwan (in, door mij eigenlijk verafschuwd 
modern Chinees voor buitenlanders  heeft u wel 
eens van een Bejingeend gehoord? - Sichuan) en 
Mongolië.  

Rechtsboven een paartje Kansoe-lijstergaaien 
(in het meinummer vrijelijk uit het Engels 
vertaald als zwartkoptimalia), die, zoals de naam 
al aangeeft, uitsluitend voorkomen in het Min-
Sjan gebergte in het uiterste zuiden van Kansoe 
in centraal China, een provincie ten zuiden van 
Binnen-Mongolië. De wetenschappelijke naam 
is Garrulax sukatschewi. Deze lijstergaai is 
vernoemd naar V. P. Sukachev, een Russische 
handelaar, ontdekkingsreiziger en natuur-
historicus die in 1884-1887 lid was van een 
wetenschappelijke expeditie naar China (o.l.v. 
G.N. Potanin) en deze lijstergaaien voor het eerst 
ontdekt heeft. Het is een vrij zeldzame vogel van 
beboste heuvelhellingen.  

Tot slot linksonder een afbeelding van de 
Chinese steppegaai (in mei witstaartgrondgaai 
genoemd naar één van de Engelse namen), een 
vogel uit de Tian-sjan (sjan is Chinees voor 
gebergte) in westelijk China (de provincie 
Sinkiang). In de jaren dertig van de vorige eeuw 
was het nog een veelvoorkomende vogel, maar 
vernietiging van zijn biotoop (struikachtige 
woestijnvegetatie) heeft er voor gezorgd dat deze 
gaai tegenwoordig nog maar zelden gezien 
wordt.  
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Vroege horizontale enveloppen van Taiwan  

Ai Li-Shan  

De vroege door de post uitgegeven enveloppen 
werden ook in horizontal formaat uitgegeven. De 
vroegste gebruiksdatum die ik ken is 23 januari 
1954. Het is dus heel goed mogelijk dat ze al 
sinds eind 1953 in gebruik waren. Het doel van 
het horizontale formaat was dat ze door de 
koper makkelijk te bedrukken waren.  

  

De eerste afbeelding toont zo n envelop, bedrukt 
voor de 10e verjaardag van de China Philatelic 
Society (die trouwens nog steeds bestaat). Dit 
type enveloppen is het meest gebruikt voor 
eerstedagenveloppen, speciaal voor de extra 
oplagen die vaak het originele ontwerp missen.. 
Dit was het favoriete  soort envelop voor 
filatelistische brieven uit deze periode. 
De postzegel-vormige rechthoek aan de 
rechterbovenkant van de envelop is moeilijk te 
zien. Die komt in verschillende afmetingen en 

ontwerpen voor. Meestal zijn ze door de 
postzegels bedekt. Dus dat kenmerk is niet 
handig om de typen te onderscheiden. 
Er zijn twee typen van het karakter Yu dat in 
een cirkel op de achterzijde te vinden is. 

      

  

 Type A  Type B  

Het onderscheid tussen type A en type B is dat 
bij A twee blokjes rechtsonder in het karakter te 
zien zijn, bij type B maar een. 

 

Inscriptie type 1  

 

Inscriptie type 2  

Er zijn ook twee typen van de Chinese tekst. Bij 
type 1 luidt het rechter deel van de tekst 
Dubbele stijl standaard envelop . Bij type 2 

luidt die tekst: Westerse stijl envelop . De 
vroegste enveloppen zijn van type 1, in 1960 
werd overgeschakeld op type 2.  

Van beide typen samen zijn 8 verschillende enveloppen te onderscheiden, die verschillen in de 
afmeting van de Chinese tekst. Die is van links naar rechts gemeten, inclusief de omcirkelde Yu. Ook 
in de afmeting van dat omcirkelde karakter zit onderscheid. Zie de onderstaande tabel:  

TYPE 1 CHINESE INSCRIPTIE 
Envelop      Chinese         Cirkel               Yu                Yu                      Vermelde                    
Nummer    Karakters                               Type A         Type B              afmeting 
FE-1              49mm            15.5mm          9mm                                      Geen 
FE-2              49mm            15.5mm          9mm                      114x162mm 
FE-3              46mm            9mm               5.5mm                                    114x162mm 
FE-4              40mm            9mm                                     5.5mm         114x162mm 
FE-5              43.5mm         9mm               5mm                                       114x162mm  
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FE-1   Vroegste gevonden datum 21 januari 
1954, lichtblauwe inkt 
Papier:  glad roomkleurig, 0,15 mm dik.  Deze 
eerste envelop is de enige waarbij de afmeting  
van de envelop (114x162mm) niet op de 
achterflap staat gedrukt.   

FE-2 Vroegste gevonden datum 18 juli 1955, 
donkergroene inkt.  (de enige tot nu toe 
gevonden enveloppe met een andere kleur dan 
blauw).  
Papier:  glad roomkleurig, 0,11 mm dik.  
a.  Dun glad wit papier van betere kwaliteit 0,05 
mm dik.  

FE-3 Vroegste gevonden datum maart 1957, 
donkerblauwe inkt.  
Dun glad wit papier 0,05 mm dik.  

FE-4 Vroegste gevonden datum mei 1959, 
blauwe inkt 
Papier: ruw wit, 0,13 mm dik.   
Het karakter Yu in de cirkel is gebroken, dit 
kan op alle enveloppen van dit type het geval 
zijn, maar dat is niet zeker  

FE-5 Vroegste gevonden datum april 1960, 
blauwe inkt 
Papier:  ruw wit, 0,14 mm dik   

                                              
TYPE 2 CHINESE INSCRIPTIE 
Envelop         Chinese             Cirkel        Yu             Yu            Vermelde      
Nummer       Karakters                           Type A     Type B      afmeting/oplage 

 

FE-6                 43mm                9mm         5mm                         114x162mm 
FE-7                 43mm                9mm                          5.5mm     114x162mm 
FE-8               45.5mm             9.5mm                         5.5mm     114x162mm   

  

                                                                               53.5 2,000,000 

  

FE-6  Vroegste gevonden datum 25 januari 
1961, blauwe inkt  
Papier:  glad, roomkleurig, 0,10  0,11 mm dik.  

FE-7  Vroegste gevonden datum 8 november 
1961, zeer lichtblauwe inkt  
Papier:  glad, roomkleurig, 0,11 mm dik.  

FE-8  Vroegste gevonden datum mei 1966, 
blauwe inkt 
Papier:  glad, roomkleurig, 0,10 

 

0,11 mm dik. 
Dit is de enige envelop waarop de datum (53.5 = 
mei 1964) en de hoeveelheid gedrukte 
exemplaren (2 miljoen) vermeld zijn.  
Ongetwijfeld werd deze envelop reeds veel 
eerder gebruikt dan de gevonden exemplaren.   

Deze laatste envelop is ook bekend met 
opgedrukte postzone rechthoekjes (zie 
afbeelding). Postzone rechthoekjes werden 
gebruikt vanaf 20 maart 1970. Ongetwijfeld is 
een overgebleven voorraad overdrukt om 
gebruik na 20 maart 1970 mogelijk te maken.  

 

De afgebeelde envelop is op 10 april 1973 
gebruikt in een klein postagentschap. Drie jaar 
na dato waren er in dit kleine kantoor kennelijk 
nog steeds van dit type enveloppen voorhanden.  
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Clichétypen $ 90 Mao Noord Oost China 

  

Hendrik Oranje  

In de serie waarin Hendrik Oranje op grond van 
een studie van complete vellen van een zegel de 
clichétypen onderscheidt, waaruit het vel is 
opgebouwd is het dit keer de beurt aan de $90 
blauw uit de serie zegels met afbeelding van 
Mao Zedong, uitgegeven in de bevrijde gebieden 
van Noord Oost China in oktober 1947 (SG 
NE196, Yang NE 90).  

  

Ik heb enkele vellen van 100 zegels bestudeerd 
en kom op grond daarvan tot de conclusie dat die 
zijn opgebouwd uit 10 blokken van 10 zegels (2 
x 5) 

1-10  1-10  

1-10  1-10  

1-10  1-10  

1-10  1-10  

1-10  1-10  

De kenmerken van de clichétypen van de 10 
zegels waaruit elk blok is opgebouwd zijn als 
volgt:  

1. Kleine punt aan de binnenkant van de 
buitenste kaderlijn rechtsonder 

2. Lijn door linker 9 en kaderlijn 
3. Kleine punt boven het linker karakter in het 

onderste tekstblok 
4. Klein schuin lijntje linksboven aan de 

buitenste kaderlijn 
5. Puntjes aan de binnenste kaderlijn 

rechtsboven 
6. Punt naast de bovenste bocht in het karakter 

rechts in het bovenste tekstblok 
7. Breukje in de rechter kaderlijn om de 

waarde-aanduiding linksboven 
8. Puntje boven het karakter Yuan in het blok 

met de Chinese waarde-aanduiding 
9. Drie puntjes tussen de waarde-aanduiding 

linksboven en de buitenste kaderlijn 
10. Lijntje bij de linker onderhoek buiten de 

kaderlijn  

Deze kenmerken zijn in alle onderzochte vellen 
terug te vinden, maar het is niet uitgesloten dat 
er ook nog andere drukken met andere 
kenmerken bestaan of vellen met een ander 
aantal zegels. Die zijn door mij niet gezien.      
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Een rariteit uit Tibet  

  

Ed Boers  

Hierboven is een uiterst zeldzaam blokje 
Tibetaanse zegels afgebeeld, dat ik onlangs heb 
kunnen kopen. Het gaat hier om de 4 Trangka 
blauw ('dull grey blue'), Michel nr. 7 en Stanley 
Gibbons nr. 7. In de catalogus van Waterfall is 
dit nr. # 88. De serie bestaat uit twee zegels (de 
andere waarde is de 8 Trangka rood) waarvan 
onderhavig blauw zegel verreweg het lastigste 
is.  Oorspronkelijk zijn deze zegels gedrukt in 
velletjes van 6. Eigenlijk is dit dus een compleet 
velletje.  
Maar er is nog iets bijzonders te onderkennen 
aan dit velletje. Het gaat hier om de zgn. eerste 
druk, de ' early printings'.  
Het is gestempeld met LHASSA type IV, het 
grootste Tibetaanse stempel dat ooit gebruikt is. 
Algemeen wordt aangenomen dat deze eerste 
drukken uit de jaren 20 stammen, maar studie is 
erg lastig, want er zijn slechts enkele exemplaren 
bekend en Tibetaanse stempels hebben nooit een 
datum.  
Pas in 1942 zijn deze zegels in de filatelistische 
wereld aan het licht gekomen. Zij kwamen aan 
het licht in de nalatenschap van Colonel F.M. 

Bailey. Bailey heeft Lhasa bezocht in augustus 
van 1924, waar hij enkele exemplaren heeft 
bemachtigd. De latere drukken (lichtblauw en 
'Milky blue', ook deze zijn zeldzaam) stammen 
uit 1949.  
Opvallend is dat van alle velletjes van de eerste 
druk de buitenkaders afgeknipt zijn, net als bij 
het velletje op de afbeelding. Het is ontzettend 
zonde dat het veilinghuis waar ik het gekocht 
heb, het blauwe en rode zegel (ook van de eerste 
druk) apart verkaveld heeft en dit mooie duo nu 
gescheiden is.  
Van dit blauwe exemplaar zijn zover ik weet 3 
exemplaren bekend. Een is er in mei 1999 
aangeboden geweest bij Geoffrey Flack in 
Canada voor USA $ 10.000 en werd direct 
verkocht.  
Het velletje vormt een mooie aanvulling op de 
exemplaren die ik in mijn collectie van het rode 
en blauwe zegel van de serie heb. Van het rode 
zegel heb ik destijds de collectie van 
Mizuhara kunnen kopen. En natuurlijk ben ik er 
trots op het afgebeelde blok bij de met de hand 
gemaakte albumbladen van deze vermaarde 
verzamelaar te kunnen voegen. 
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Fantasieproducten  

Ton van Doornen  

Al enkele jaren ben ik in het bezit van een 
hoeveelheid zegels met wel heel bijzondere 
opdrukken die ik u niet wilde onthouden.  

De onderstaande afbeelding toont u een flink 
aantal Sun Yat-sen zegels met het type overdruk 
van de Japanse bezetting die we veel op zegels 
van Nederlands-Indië zien.  
Het lijkt er op dat deze zegels van de hand zijn 
van Gee-Ma want het type lijkt erg veel op een 
van de afbeeldingen in het boekje wat over zijn 
vervalsingen is uitgegeven.  
Wel bijzonder dat de vervalser de opdruk heeft 
aangebracht op zoveel verschillende zegels. Ook 
is het wel apart dat het zegels uit 1949 zijn, wat 
het verband met de Japanse bezetting wel erg 
onwaarschijnlijk maakt.  

    

De volgende scan geeft op de eerste en tweede 
rij een hamer en sikkel opdruk op diverse typen 
van verschillende Sun Yat-sen series.    

   

Wat vreemder is dan nog de zegel met een 
opdruk van een hamer en sikkel in dia-positief 
op een zegel van de Volksrepubliek. 

  

De laatste vier Sun Yat-sen zegels hieronder 
laten opdrukken zien die al jaren geleden door 
de heer Oranje werden beschreven en zijn 
waarschijnlijk gemaakt met een stempel uit een 
kinderspeelgoed stempeldoos.  

  

Wat vreemder zijn de hieronder getoonde 
opdrukken. De opdrukken in blauw of rood zijn 
er namelijk opgezet voordat de zegels van een 
voorafstempeling werden voorzien. Als iemand 
hier meer over weet hoor ik het graag.  

   

Als er nog meer van onze leden zijn die 
opdrukken hebben die ze aan de hand van de 
catalogus niet thuis kunnen brengen en die 
misschien fantasieproducten zijn, stuur een 
afbeelding aan de redacteur. We zijn altijd 
geïnteresseerd om ze te tonen. En wie weet zijn 
het wel degelijk beschreven echte opdrukken. 
Dat laten we U dan natuurlijk ook weten! 
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Gelegenheidsvelletjes  

Dick van Eijl  

Nog steeds worden in China grote hoeveelheden 
gelegenheidsvelletjes voor allerlei gelegenheden 
uitgebracht, waarin gebruik wordt gemaakt van 
de frankeergeldige zegels voor dat doel, 
gecombineerd met vignetten, aangepast aan de 
gelegenheid. We krijgen nogal wat van die 
blokken in handen, maar in veel gevallen is 
(voor iemand die het Chinees niet machtig is) 
niet duidelijk ter gelegenheid waarvan ze nu zijn 
uitgebracht. 
We gaan ermee door U in elk nummer van het 
Bulletin enkele te tonen die de moeite waard 
zijn. 
Waar kunnen we in de zomer van 2008 beter 
mee beginnen dan met de Olympische spelen? 
Binnenkort staat China daarmee weer in het 
centrum van de belangstelling.  

    
Bij deze velletjes wordt gebruik gemaakt van 
speciale gelegenheidszegels voor de Olympische 
spelen (waarden 80 fen en 1,20 Yuan). De 
onderste toont de toorts die gebruikt is voor de 
tocht van de Olympische vlam (Light the passion 

 

Share the dream), die niet in alle opzichten is 
verlopen zoals door de organisatie gedacht.  

  

De olympische spelen zijn ook bij dit velletje 
onderwerp, met de Acropolis en de Chinese 
Muur erop.  
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Het bovenstaande velletje is al in 2005 
verschenen, zowel in gegomde als in 
zelfklevende vorm, en is toen met de nieuwtjes 
aan belangstellenden uitgeleverd. De 
Olympische spelen worden aangekondigd met de 
slogan One World, One Dream

 
en de 

olympische mascottes.  

Het jaar 2008 is het jaar van de rat (of de muis). 
De speciale zegels voor die gelegenheid hebben 
we U in het vorige nummer al voorgesteld.    

  

Hierbij nog enkele velletjes ter gelegenheid van 
het Chinese nieuwjaar, waarin gebruik gemaakt 

is van verschillende zegels voor dit soort 
velletjes.  

  

Tenslotte hieronder nog een fraai velletje ter 
gelegenheid van de Chinese ruimtevlucht naar de 
maan, waaraan we al in het Decembernummer 
van 2007 (pag, 54-55) uitgebreid aandacht 
besteedden.  
Op dit velletje is de gehele vlucht te zien. Een 
fraai exemplaar dat natuurlijk in een thema-
verzameling op dit terrein thuishoort.   
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Taiwanese sigaretten banderollen  

Ai Li-Shan  

In de periode 1973-76 gebruikte Taiwan een 
interessant stel belastingzegels, aangeduid als de 
A, B en C zegels. Ze werden aangebracht op 
pakjes geïmporteerde sigaretten, een banderol 
per pakje. Ik was begin 1974 in Taiwan, toen 
deze serie al in gebruik was.  
Ik zal de verschillende series afzonderlijk 
beschrijven. Houd er echter rekening mee dat het 
gebruik van de verschillende series overlap 
vertoonde. De verschillen in kleur en ontwerp 
tussen de banderollen komt doordat er van elk 
verschillende drukken gemaakt zijn, die 
bijvoorbeeld gekenmerkt worden door een kleine 
A of een dikke A , etc. 

De afmetingen zijn van boven tot onderzijde van 
het kader, uitgedrukt in mm. In de meeste 
gevallen is die 39,5 mm. Daar zit wel enige 
speling in, tot wel 0,6 mm, maar die hangt naar 
mijn idee eerder samen met verschillende 
papiersoorten dan met verschillende drukplaten. 
Alle banderollen zijn gedrukt op een achtergrond 
van concentrische lichtgele cirkels.  

  

De Chinese tekst van alle banderollen luidt: 
(horizontaal:) 
Provincie Taiwan 
Tabaks- en wijn monopolie 
Bureau voor geïmporteerde tabak 
(verticaal:) 
Alleenverkoop  

De volgende banderollen zijn te onderscheiden: 

Serie A  

   

Nr. 1             nr. 1a          detail 1a  

1. Hoogte 39,5 mm Dunne A;  
rechter karakter op 2e regel type 1:  

  

a. Variëteit: lijntje in rechter onderhoek   

 

Nr. 2  

2. Hoogte 39,5 mm Dunne A;  
rechter karakter op 2e regel type 2:  

  

Het verschil is in dit karakter het duidelijkst, 
maar feitelijk verschillen alle karakters tussen 1 
en 2; dit duidt op verschillende drukplaten. 
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Nr. 3  Nr. 3a  

3. Hoogte 33,5 mm Kleine A 
a. Opvallende foutdruk, gedrukt met 

gespiegeld ontwerp.   

 

Bericht uit 1974 uit de krant Tainan over de 
slechte kwaliteit van het drukwerk van het Wijn- 
en tabaksmonopolie. Getoond wordt de banderol 
met gespiegelde druk. Bij nakijken van mijn 
verzameling bleek ik ook een exemplaar te 
bezitten, zonder de fout al opgemerkt te hebben.  

  

 

Nr. 4  Nr. 5  

4. Hoogte 39,5 mm Kleine A 
5. Hoogte 39,5 mm Dikke A  

Serie B  

   

 

Nr. 6     Nr. 7  

   

 

Nr. 6a1 nr. 6a2  

6.  Hoogte 39,5 mm Dunne B 
a. Blauw-groene druk van tekst en kader 

1. afwijking: Streepje aan karakter  
2. afwijking: Drie punten  

b. Donkergroene druk van tekst en kader  

7. Hoogte 39,5 mm Dikke B  

Serie C  

 

Nr. 8  

8. Hoogte 39,5 mm Dikke C 
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Taiwan stempel over kerstpost 
Taiwan gebruikt veel postale informatie 
stempels om het publiek te informeren over 
beschikbare diensten of soms ook veranderingen 
in het postsysteem.   

    

De afgebeelde brief heeft op de achterzijde een 
port betaald stempel en op de voorzijde twee 

stempels met de tekst Kerstkaarten in open 
envelop kunnen worden verzonden als 
drukwerk , wat voor de verzender een aardige 
besparing opleverde. Deze brief komt uit Sintien 
(een voorstad van Taipei) en is gedateerd op 24 
december 1971. 

Ai Li-Shan 

   

Interessante enveloppe uit 1923  

  

Degenen onder ons die brieven verzamelen 
zullen vaak moeilijk kunnen uitleggen waarom 
ze een bepaald exemplaar in hun verzameling 
opnemen. Een paar jaar geleden kwam ik de 
afgebeelde brief tegen met de erop gedrukte 
tekst Van de man in de Sedan-stoel Aan de man 
in de Sedan-auto . Hij is verstuurd vanuit 
Shanghai naar de VS in juni 1923. 
Het is te zien dat de envelop flink geleden heeft, 
zelfs met gaten, maar de prijs was zo laag dat ik 
hem ook moeilijk kon laten liggen. Kwaliteit is 
niet altijd een factor die doorslaggevend is bij 
het aanschaffen van een brief. 
Omdat de afzender kennelijk een inwoner van 
Shanghai was die deze enveloppen heeft laten 
drukken, zal naam en adres van de afzender op 
de achterflap te vinden zijn geweest. In 
overeenstemming met de conditie van de 
voorzijde ontbreekt die achterflap echter. Als U 
toevallig net zo n envelop in bezit hebt en naam 
en adres van de afzender kunt melden, laat dat 
dan aan de redacteur weten. 

Ai Li-Shan 
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)  

  

12 mei 2008  Bruggen op Taiwan  II (SP 519) 
Vervolg op de uitgifte van 12 april 2007; een 
viertal zegels met bruggen op Taiwan. 
$ 5  (0,8)  Brug over de Hanrivier in Taichung   

    (gebouwd in 2004) 
$ 5  (0,8)  Jilubrug in Nantou (2004) 
$ 5  (0,8)  Voetbrug over de Shueilirivier (2005) 
$ 5  (0,8)  Sindongbrug te Miaoli (1997)  

    

20 mei 2008

  

Inauguratie President en Vice-
President (COM 311) 

Bij de verkiezingen van de president en vice-
president op 28 maart, werden Ma Ying-jeon en 
Vincent C. Siew gekozen. Op de dag van de 
inauguratie werden vier zegels en een velletje 
met de twee heren uitgegeven. 
$  5  (3,5)  Met vlag en presidentieel paleis op de 

achtergrond. 
$  5  (3,5)  Voor 2008 staand. 
$ 13 (3,5)   Met bouwprojecten op achtergrond. 
$ 15 (3,5)   Met twee toekomstige kiezers. 
Oplage velletje (1,5).  

    

29 mei 2008

  

100 jaar Nationaal Taiwan 
Museum (COM 312) 

Dit museum werd gesticht in 1908 tijdens de 
Japanse tijd als Gouverneur Generaal s Museum 
en is het oudste museum op Taiwan. Bij  het 
eeuwfeest werden twee zegels en een velletje 
uitgegeven.  

$ 5   (0,9)  Vlag met Gele Tijger; vlag van de 
Republiek Fomosa in 1895. 

$ 25 (0,9)   Portret van Jhen Cheng-gong.  

Velletje (0,8) en de beide zegels hebben als 
achtergrond deel van een scroll met de eerste 
Chinese landkaart van Taiwan uit de 17e eeuw.  
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5 juni 2008  Vogels van Taiwan III  (DEF 128) 
Vervolg op de uitgiften van 3 november 2007 (I) 
en 30 januari 2008 (II). Verdere beschrijving van 
de vogels krijgt U vast weer van Jan Kaiser in 
het volgend nummer!  

$  7   (1,5)  Streptopelia orientalis; Oosterse 
tortelduif 
$ 15  (1,5)  Passer montanus; Ringmus 
$ 20  (3,0)  Pica pica; Ekster 
$ 32  (1,5)  Zosterops japonicus.  

NB. Achter de waarde van de zegels is tussen 
haakjes de oplage in miljoenen vermeld. 

GvDr   

Portvrijdom voor post van militairen  

Van Hendrik Oranje krijgt de redactie een scan 
van een eerstedagenvelop voor een bijzondere 
gelegenheid. Hij is verzonden op de eerste dag 
van het herstel van de portvrijdom voor 
militairen. Daarover is in China Philately van 
november 1984 het volgende stukje te vinden:  

Gratis verzending voor gewone post voor 
dienstplichtige militairen is in China van 1 
oktober 1984 weer ingevoerd na een 
onderbreking van 15 jaar.  
De gewone post of briefkaart die door de 
dienstplichtige militair verstuurd wordt moet 
voorzien zijn van een Gratis post verzonden 
door dienstplichtig militair stempel in rood.   

 
Die post moet gebundeld voor de militaire 
eenheid worden afgegeven bij het plaatselijke 
postkantoor. Post van militairen in 
vooruitgeschoven posten ver van hun bataljon 
kan naar het postkantoor verzonden worden via 
de postbodes. Post die door individuele 
militairen in een brievenbus is gepost wordt niet 
voor gratis verzending geaccepteerd. 
De gratis post is beperkt tot binnenlandse post 
lichter dan 20 gram, verzonden door 
dienstplichtigen in actieve dienst. Officieren, 
vrijwilligers en de familie van alle militairen 
kunnen niet van dit voorrecht gebruik maken.

    

Op de voorzijde van de brief is inderdaad het 
ook bij het artikel afgebeelde stempel te zien, 
gedeeltelijk bedekt met een (ontvangst)stempel, 
gedateerd 2 oktober.   

  

Op de achterzijde van de brief staat het 
verzendstempel Beijing 19, 1 oktober 1984.  

Hendrik Oranje 


