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Redactioneel 
Het laatste nummer van de 40e jaargang! Dat 
betekent dat de viering van het 40e jubileum van 

de studiegroep eraan zit te komen. U kunt 
allemaal de datum 18 april in de agenda zetten. 
Dan zien we elkaar voor een grote viering in Den 
Haag. Daarvoor ontvangt u nog een aparte 
uitnodiging, maar het zal zeker de moeite waard 
zijn! 
Dit nummer verschijnt, zoals altijd, rond de 
viering van het Chinese nieuwjaar, dat dit jaar op 
26 januari viel. Op de omslag ziet U een collage 
van de uitgiften van verschillende landen ter 
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gelegenheid van het Jaar van de Os, dat nu 
begonnen is.  
Ik hoop van het volgende nummer, de jubileum-
uitgifte, weer wat speciaals te maken met 
bijdragen van zo veel mogelijk van onze leden. 
Ook uw bijdrage is voor dat nummer van harte 
welkom. Een kort stukje waarin u bijvoorbeeld 
beschrijft waarom u zo geboeid bent door China 
als verzamelgebied zou mooi zijn, of een 
beschrijving van iets bijzonders uit uw 
verzameling of uit uw verzamelcarrière. Ik hoop 
veel bijdragen te ontvangen. Tot 1 april is uw 
kopij van harte welkom (en ook daarna, maar dan 
zal hij niet meer mee kunnen in het 
jubileumnummer). 
In dit nummer weer een aantal interessante 
artikelen. Ai Li-Shan levert daarin weer een 
belangrijke bijdrage, maar ook mochten we een 
interessant artikel over Taiwanese automaat-
stroken overnemen uit het maandblad Filatelie.  
In dat artikel wordt al gesproken over de 
normalisering van de postale betrekkingen tussen 
Taiwan en de Volksrepubliek op 15 december 
2008. Ik kan alvast verklappen dat een uitgebreid 
artikel over dat onderwerp in ons volgend nummer 
zal staan. Zo werd het niet alleen voor schaatsers 
in ons land, maar ook voor de Chinese post een 
mooie winter!  

Bestuursmededelingen  

Verslag bijeenkomst 15 november 2008. 
De voorzitter opent de bijeenkomst, heet de 22 
aanwezige leden welkom en doet de volgende 
bestuursmededelingen. 
De voorzitter van de Feestcommissie, Rob van 
der Nol, meldt dat het 40 jarig jubileumfeest op 
18 april 2009 in het museum voor Communicatie 
in Den Haag zal worden gevierd. De uitnodiging 
komt begin februari 2009 over de post. Op de 
envelop zal een bijzondere zegel worden 
geplakt. 
Het laatste weekend in januari staan wij weer 
drie dagen op de Filateliebeurs in de Pandahallen 
in Loosdrecht.  
Er zijn flink wat kavels ingeleverd voor de 
komende verenigingsveilingen in 2009. 
Johan Sevenhuijsen heeft voor de 
belangstellenden oude Bulletins meegenomen. 

Op een tafel in de zaal liggen weer verschillende 
veilingcatalogi en uitnodigingen voor     
filatelistische manifestaties. 
In de rondvraag vertelt Ed Boers dat er een 
nieuw veilingbedrijf, Inter Asia , is opgericht 
door een Duitser; fantastisch materiaal in de 
eerste veiling. Peter Fidder heeft een Chinees 
tafelkleed meegenomen voor ons, het komt op de 
tafel te liggen bij Filateliebeurzen. Jan Bertens 
vertelt over zegels die zijn uitgegeven in China 
met afbeeldingen van Chinese winnaars van een 
gouden plak tijdens de Olympische Spelen in 
Beijing in 2008.  Het uitgifte beleid is anders als 
eerder is gemeld in de media. Er zijn geen zegels 
uitgegeven, maar herinneringsvelletjes, een voor 
elke winnaar. Het pakket velletjes kost nu zelfs 
125 dollar.  
Na de pauze werden de kavels van veiling 182 
geveild. Er kwamen 81 kavels onder de hamer 
en 67 kavels verwisselden van eigenaar. 

Miep Ronde  

Overschot nieuwtjes 
De nieuwe  zegels en FDC's die over zijn van de 
nieuwtjesdienst zijn aan de vereniging 
overgedragen. Deze kunnen worden ingezien op 
de eerstvolgende bijeenkomst van de 
Studiegroep in februari.  

40 jaar Studiegroep China Filatelie . 
Het is dit jaar 40 jaar geleden dat op 22 maart 
1969, de Studiegroep China Filatelie is 
opgericht. Nadat met de heer C.G. van 
Veenendaal de wenselijkheid van oprichten van 
een Studiegroep China was vastgesteld, zijn de 
heren H.J. Kleer en C. Mulder indertijd een 
onderzoek gestart naar het draagvlak tot 
oprichting. 
De voorlopige ledenlijst telde toen 26 namen, dit 
jaar zijn er nog 11 leden die al 40 jaar lid zijn. 
De Studiegroep is goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 13 april 1973. 
Inmiddels heeft de studiegroep zo'n 120 leden, 
kent na Engeland de grootste eigen bibliotheek 
en er zijn door de leden in het verleden en nu 
nog in het heden veel postale studies verricht en 
publicaties geschreven. 
De viering van het 40 jarig jubileum zal op 18 
april, in het Communicatie museum in Den Haag 
plaats vinden. U krijgt hiervoor nog een 
schriftelijke uitnodiging toegestuurd. 
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Het bestuur wenst  u voor de komende jaren veel 
plezier bij het  verzamelen van zegels uitgegeven 
in het verzamelgebied van de Studiegroep 
China Filatelie .  

Rob Ronde  

21e Filateliebeurs Loosdrecht 
Ook dit jaar stond het 'beurs- team' (Miep, Cheng, 
Jan en Rob) op deze beurs in het laatste weekend 
van januari. De beursorganisatie heeft het thema 
China als verzamelgebied gekozen. Er was een 

kleine tentoonstelling met verzamelingen 
ingericht. Wij bezetten die dagen stand nummer 
11 (foto: Peter Fidder).  
Alhoewel de beursorganisatie veel tijd en moeite 
heeft gedaan om ook deze beurs weer succesvol te 
maken, was de opkomst van belangstellenden ca. 
20% minder groot dan in voorgaande jaren. Ook 
stonden er minder postzegel handelaren. 
Het belasting- en douane museum toonde 
materiaal in relatie tot China, geperst geld uit 
Tibet en geld van Chinees porcelein.  

  

De meeste van de aanwezige 25 gespecialiseerde 
verenigingen kregen op deze beurs ook minder 
bezoek. Wij kregen 51 verzamelaars aan de stand, 

de meeste waren thema verzamelaars. De beurs 
was al met al niet zo goed als in andere jaren.   

25 jaar geleden 
In het decembernummer van 1983 wordt 
uiteraard de viering van het 15-jarig bestaan van 
de Studiegroep aangekondigd. 
Opvallend is dat, aansluitend op het in 1983 
verschenen Handboek Locaalpost Amoy in dit 
nummer een artikel staat met een beschrijving 
van de ligging, geschiedenis en heden van 
Amoy. Dat artikel geeft dus antwoord op de 
vraag van Rob Ronde, waarop Hendrik Oranje 
elders in de nummer ingaat. 
Ed Boers toont wat niet-gecatalogiseerde 
bijzonderheden uit zijn collectie. Ook bespreekt 
hij de verschillen tussen 1e en 2e druk van enkele 
vroege series van de Volksrepubliek. De cursus 
Tibetaans voor filatelisten wordt voortgezet. De 
velsamenstelling van enkele zegels uit de 
Bevrijde gebieden wordt besproken.  

   

Singapore  Jaar van de Os 
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Automaatstroken van Taiwan  

Hans Wolf  

Onderstaand artikel wordt met toestemming van de 
auteur en van de redactie overgenomen uit het 
Maandblad Filatelie.  

In 2006 bracht de Postal Automation Philately 
Society (zeg maar de Taiwanese vereniging voor 
postautomatisering) een jaarboek van 226 
bladzijden uit in het Chinees en Engels. Er staat een 
indrukwekkende hoeveelheid informatie en 
afbeeldingen van automaatstroken van Taiwan, 
Macau, Hongkong en China in [1].  

 

1  

Het minstens zo indrukwekkende jaarboek 2007 
toont op 204 bladzijden de nieuwtjes van de 
eerdergenoemde gebieden en het bevat verder een 
artikel over automaatstroken, loketstroken en 
EasyStamp-labels uit de rest van de wereld, 
inclusief Nederland.  
Ik wil in deze bijdrage laten zien wat er in Taiwan 
op automaatstrokengebied zoal te beleven valt. De 
vroegere naam Formosa en de huidige naam 
Taiwan komen overigens niet voor op de stroken 
die het land uitgeeft; de landsnaam is steeds 
Republic of China. Alleen in de eerste helft van 

2008 deed zich op dit punt gedurende korte tijd een 
bijzondere situatie voor, maar daarover later meer.  

Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall 
Bij de eerste automaatstrokenuitgifte van Taiwan, 
op 31 juli 1995, ging het om links en rechts getande 
rolzegels, die in een Unisys PMC-automaat met een 
zwart inktlint van een waarde werden voorzien [2].  

 

2  

 

3 

Op de stroken is de Memorial Hall van dr. Sun Yat-
Sen (1866-1925) te zien [3], een staatsman die 
wordt beschouwd als de grondlegger van het 
moderne Taiwan. Er zaten 3.000 zegels op een rol. 
De laagste waarde was $ 1 (Taiwan dollar) en de 
hoogste $ 500. Men kon zelf het gewenste tarief 
selecteren en door inworp van muntgeld de met dat 
tarief bedrukte zegel krijgen.   

4 

Hetzelfde type zegel kennen we van de Unisys-
automaten in de Verenigde Staten [4]. Deze 
Taiwanese zegels zijn dan ook in Amerika gedrukt, 
door American Banknote Holographics.  
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5 

Op de eerstedagstempels [5] is goed te zien dat de 
Taiwanese jaartelling verschilt van de onze. De 
officiële Taiwanese kalender volgt in principe onze 
Gregoriaanse kalender, maar begint met tellen in het 
jaar 1911, het jaar waarin Sun Yat-Sen de Chinese 
Republiek uitriep. Toen generaal Chiang Kai-Shek 
in 1949 met de Kwomintang (Chinese Nationale 
Volkspartij) naar Taiwan vluchtte, introduceerde hij 
die jaartelling op het eiland. De datum 31 juli in het 
jaar 84 op het ene stempel [5a] komt dus, als we er 
1911 jaar bij optellen, voor ons westerlingen uit op 
31 juli 1995, wat ook de op het tweede stempel 
getoonde datum is [5b].  

Chiang Kai-Shek Memorial Hall  

6 

Op 5 november 1996 verscheen een zegel met een 
afbeelding van de Chiang Kai-Shek Memorial Hall 
[6], een gebouw dat werd opgedragen aan generaal 
Chiang Kai-Shek (1887-1975). Er werden 2.7 
miljoen van deze zegels gedrukt, maar er werden er 
slechts 457.621 verkocht.  
Ook op de envelop met bon [7] is het verschil in 
jaartelling goed te zien. De datum op de bon is 28 
mei 87, terwijl het poststempel de datum 28 mei 
(19)98 vermeldt, in onze jaartelling dus. De bon 
geeft in het Chinees ook de waarde aan (41 cent), de 
tijd tot op de seconde nauwkeurig en onderaan het 
gewicht van de brief: nul kilo en tien gram. De 
envelop is afgestempeld in Kaohsiung, na de 

hoofdstad Taipei de grootste stad van Taiwan, met 
een bevolking van 1.51 miljoen inwoners.  

 

7  

CKS Memorial Hall (nieuw formaat) 
Hetzelfde motief (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) 
is vanaf 4 juli 2001 gebruikt in een aantal Nagler-
automaten van Duits fabrikaat [8].   

 

8 
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Met de keuzetoetsen in het midden kon men de 
gewenste frankeerwaarde kiezen. Na inworp van 
muntgeld viel dan een automaatstrook met 
waardeopdruk in het bakje. De stroken [9] hebben 
geen tanding, maar boven en onder twee gaten 
waarin pennetjes passen die het transport verzorgen. 
Ze werden geleverd in rollen van 2.000 stuks 
zonder rugnummer. De rollen werden gedrukt bij 
Courvoisier in Zwitserland.  

  9 

Later zijn er diverse typen automaten van het 

 

eveneens Duitse - merk Variosyst bijgekomen met 
licht afwijkende opdruk, vooral bij de ster achter de 
waarde. 

10 

Op 11 november 2003 werd dezelfde strook 
uitgegeven ter gelegenheid van de 
postzegeltentoonstelling Rocupex 2003 in 
Kaohsiung [10], met een door de Taiwanezen zelf 
aangebrachte overdruk in het Chinees, bovenin de 
strook. In dit geval volgde men echter niet de 
Taiwanese jaartelling (dat had het jaar 92 moeten 
zijn), maar onze westerse jaartelling: 2003.  

11 

Na een tussenperiode met de Zwarte beer -stroken 
(zie hierna) kwamen deze automaatstroken op 21 
juni 2006 opnieuw, ditmaal als definitieve stroken 
[11]. Ze hadden rechtsboven een automaatnummer 
en linksonder een uit twee letters bestaande code in 
rood. Het opdrukken van de waarde gebeurde met 
een zwart of rood inktlint. 

Op 4 augustus 2006 werd laatstgenoemde uitgifte 
voorzien van een tekst in het Chinees ter 
gelegenheid van Rocupex 2006 in Kinmen [12].   

12 

In de tekst staat het Taiwanese jaar 95. De waarde-
opdruk was in zwart en blauw.  

Zwarte beer 
Na de CKS Memorial Hall viel de zwarte Formosa-
beer de eer te beurt om op Taiwanese 
automaatstroken afgebeeld te worden.  

 

13 

Die berenstrook kwam op 21 juli 2004 uit [13]. De 
zegels op de rollen waren om de vijf stroken van 
een viercijferig rugnummer voorzien, waarbij op de 
rol werd teruggeteld van 2000 naar 0005. Met 
ingang van deze uitgifte zijn alle 
automaatstrokenrollen gedrukt bij Joh. Enschedé 
Security Print in Haarlem.  

 

14 

Diversiteit deed zich ook bij deze stroken voor, toen 
op 6 augustus 2004 een overdruk verscheen voor 
Rocupex 2004 in Taipei [14]. Ook in dit geval was 
elke vijfde strook van een uit vier cijfers bestaand 
rugnummer voorzien  
Op 18 maart 2005 werd de zwarte beer -strook 
uitgegeven met een zevencijferig rugnummer, niet 
om de vijf stroken geplaatst, maar op elke strook en 
oplopend van 0000001 tot 4054000 [15].  
. 
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15  

 

16  

Bovendien werden diverse automaatnummers op de 
rechterbovenzijde van de stroken gedrukt [16].   

17 

Daarmee was de koek nog niet op, want op 7 
oktober 2005 werd weer een overdruk op zwarte 
beer -stroken geplaatst, ditmaal ter gelegenheid van 
de tentoonstelling Kaohsiung 2005. Alle 
bijzonderheden die bij de uitgifte van 18 maart 2005 
gemeld werden, waren ook hier van toepassing [17]. 
En om het nog ingewikkelder te maken werden op 
de tentoonstellingen in 2006 voor de berenstroken 
verschillende kleuren inktlint gebruikt: blauw, 
zwart, rood en groen (zie ook hierna, bij de 
kraanvogels). Het laat zich raden hoeveel 
combinaties er ineens mogelijk waren.  

18 

Op 3 september 2007 werden de Duitse Variosyst 
503a- en 503b-automaten vervangen door een 
nieuw type: Innovision. Dat ging gepaard met een 
nieuw type waardeopdruk en een groter 
automaatnummer op de zwarte beer -stroken [18]. 
Er zijn in heel Taiwan inmiddels zo n vijftien 
automaten van dit type geplaatst in of bij 
postkantoren. Ook het gebruik van automaten op 
tentoonstellingen ging gewoon door.  

19 

Op 21 september 2007 trad de zwarte beer op 
Rocupex 2007 op, een tentoonstelling die in Tainan, 
een stad in het zuidoosten van Taiwan, werd 
gehouden. Op de stroken werd een tekst bijgedrukt 
met het Taiwanese jaar 96 erin. Nieuw op deze 
stroken is een rode controlecode van twee letters en 
vier cijfers, rechts van de zwarte beer [19]. 
Van 26 tot en met 30 december 2007 was de beer 
van de partij op Stampex 2007 in Taipei en van 28 
december 2007 tot 2 januari 2008 op Zhongli 
Stampex 2008.  

 

20  

Afbeelding [20] laat duidelijk zien hoe 
verzamelaars in Taiwan in de gelegenheid worden 
gesteld de automaten op tentoonstellingen te 
bedienen: je gaat aan een automaat zitten en krijgt 
dan vijf minuten de tijd om stroken te trekken. Wil 
je meer stroken, dan sluit je weer netjes achterin de 
rij aan. Let vooral op het kleine digitale wekkertje 
rechtsboven op de eerste automaat. Dat kleinood 
zorgt voor een doorgaans ordelijke en eerlijke gang 
van zaken. 
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Witte kraanvogels 
Tussen de zwarte beer -uitgiften door werd op 19 
augustus 2005, ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Taipei 2005, een serie stroken met 
vier verschillende afbeeldingen van kraanvogels 
uitgegeven [21].   

 

21  

De afbeeldingen zijn ontleend aan het eeuwenoude 
schilderij Taisiantu uit het Nationaal Paleismuseum 
op Taiwan. En weer lijken de mogelijkheden 
vrijwel eindeloos: diverse automaatnummers, 
diverse kleuren inktlint en - als nieuwtje - een 
controlecode linksonder op de stroken, bestaande 
uit twee letters en vier cijfers die als volgnummers 
doortellen. Als klap op de vuurpijl kwam op stroken 
met als eerste codeletter een W, X, Y of Z om de 
tiende strook een vijfcijferig rugnummer voor. Kunt 
u het nog volgen? 
Dezelfde uitgifte werd in de loop van 2006 en 2007 
ook gebruikt op tentoonstellingen in Jonghli, 
Taoyuan, Hsinchu en Taipei, in alle gevallen met 
verschillende kleuren inktlint: van zwart, blauw, 
rood tot groen.  

Bloemen van Taiwan 
De meest recente uitgifte betreft een nieuw motief 
met een afbeelding van de Taiwanese Tung-
bloesems [22].  

 

22 

De bloesems groeien aan hoge struiken die in mei 
massaal hun sneeuwwitte blaadjes verliezen. 
Daardoor ontstaat op veel paden en weiden in het 
sneeuwarme Taiwan de illusie dat er sneeuw ligt en 

de magie van zo n moment brengt de mensen 
uiteraard geluk [23].  

 

23  

De nieuwe automaatstrook werd uitgegeven ter 
gelegenheid van de 21ste Asian International Stamp 
Exhibition 2008, die van 7 tot en met 11 maart 2008 
in Taipei werd gehouden. Ook de rollen met deze 
stroken werden gedrukt bij Joh. Enschedé Security 
Print in Haarlem. Nieuw is het digitale 
controlenummer aan de linkerzijkant. Nieuw is ook 
dat rechtsonder op de stroken niet meer Republic of 
China staat, maar Taiwan Post. Tot verbazing van 
de organisatoren was de belangstelling onder 
verzamelaars zó groot, dat de gehele voorraad van 
600.000 stroken geheel werd uitverkocht.   

24 

Daarvan bestaan er circa 2.000 met een groene 
opdruk van automaat 084 [24], die op 5 april 2008 
ontstond in Hsinchu, dé IT-stad van Taiwan. Daar 
vierde men op bescheiden wijze het tienjarig 
bestaan van het postkantoor, maar er stonden ruim 
voor openingstijd al tientallen verzamelaars die 
ditmaal slechts drie minuten de tijd kregen om 
automaatstroken te trekken. Ook die stroken waren 
uiteraard in een mum van tijd weg. 
Een roze variant van de Tung-bloesem werd voor 1 
december 2008 aangekondigd [25]. Met veel gevoel 
voor compromis staat rechtsonder niet meer Taiwan 
Post, maar Republic of China (Taiwan). Maar deze 
uitgifte is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Volgens 
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de Taiwanese posterijen vanwege onduidelijke 
drukresultaten van de waarde in de ATM-
automaten. De zwarte inkt bleek niet goed te 
hechten op het papier van de roze stroken.  

25 

Terwijl men in Taiwan nog bezig was met de 
stofwolken rond de mislukte roze bloesem, 
kwam op 15 december 2008 voor verzamelaars 
onverwacht een automaatstrook [26] uit ter 
gelegenheid van de normalisering van de 
postverbindingen tussen Taiwan en de Chinese 
Volksrepubliek.      

26    

De symboliek van twee witte duiven met een 
enveloppe midden tussen hen in spreekt 
boekdelen. Net als op de roze bloesemstrook 
staat op deze nieuwe uitgifte rechtsonder de 
landsnaam Republic of China (Taiwan).  

Andere automaatstroken 
In Taiwan heeft men ook ervaring opgedaan met 57 
Alona-automaten, een product van eigen Taiwanese 
bodem [27]. Klanten konden hieruit na inworp van 
geld stroken met een afbeelding van drie ganzen 

verkrijgen. Op de stroken werd niet alleen een 
waarde geprint, maar ook de datum van afgifte. Om 
die reden worden ze 

 
dat is althans bij de Duitse 

Michel Automatenmarken Spezial-Katalog - niet als 
zuivere automaatstroken beschouwd. De eerste 
automaten van dit type werden op 12 maart 90 
(voor ons 2001) in bedrijf genomen.  

 

27  

 

28 

Op een strook van NT$5* [28] en op de 
bijbehorende bon staat de datum 16 november 91. 
Het getal direct boven de datum is een volgnummer 
(*7181), dat bij elke volgende strook doortelt. De 
automaat drukt dat nummer mee met de waarde, de 
standplaats en de datum. Het volgnummer staat ook 
op de - hier niet afgebeelde - bon vermeld, vlak 
boven het datumstempel; daar weer boven staat de 
gekozen waarde, $5. 
Het kader rond de horizontale Chinese tekst 
onderaan lijkt niet meer dan een versiering. Maar 
als we het van heel dichtbij bekijken, dan zien we 
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de zich alsmaar herhalende tekst Republic Of China 
Postage [29].  

 
29  

 

30 

Op 20 januari 92 (2003) werd een tweede oplage 
stroken in gebruik genomen, met als belangrijkste 
aanvulling dat rechtsonder een automaatnummer 
voorgedrukt is [30]. De Alona-automaten zijn sinds 
19 april 93 (2004) niet meer in gebruik.  

Veelsoortigheid of overdaad ? 
De bedoeling van dit overzicht is te laten zie wat in 
een land als Taiwan (toch een beetje de andere kant 
van de wereld) gebeurt op het gebied van 
automaatstroken. Niet iedereen is misschien 
enthousiast over de gelegenheidsuitgiften die maar 
heel beperkt op tentoonstellingen verkrijgbaar zijn 
(net als in bijvoorbeeld België, Frankrijk en 
Oostenrijk). Op sommige websites zet men 
bovendien vraagtekens bij de vele onnodige 
opdrukkleuren en automaatnummers. Maar het staat 
iedereen uiteraard vrij dat te verzamelen wat zij of 
hij interessant vindt. Er zit vaak toch een stukje 
geschiedenis of volkseigen cultuur achter, dat de 
moeite waard is om te achterhalen en te 
documenteren.  

Websites: 
Wie op de hoogte wil blijven van de jongste en 
komende automaatstrokenuitgiften van Taiwan en 
andere landen, kan terecht op de volgende websites: 
www.atms.ch (Duits) 
www.ateeme.net

 

(in het Spaans en Engels) 
gulfmannatmcollection.blogspot.com 
home.scarlet.be/dannyeddy/new.htm 

Retouche bij Taiwanees belastingzegel  

Degenen die Taiwanese belastingzegels sparen 
weten dat er bij de moderne uitgiften zeer weinig 
retouches te vinden zijn. Onlangs was ik zo 
gelukkig een flinke retouche te vinden op de 
warenbelastingzegel voor voedseladditieven 
(zoals MSG/Ve Tsin)  

Het gegraveerde zegel werd voor het eerst 
uitgegeven op 1 juli 1967, maar later zijn vele 
drukken gevolgd. Het werd gesdrukt in vellen 
van 6 x 15, in totaal 90 zegels. De zegels werden 
gebruikt door de NTAT (National Tax 
Administration Taipei), soms aangeduid als het 
Taipei belastingbureau. De warenbelasting werd 
op vele artikelen geheven, maar elk artikel werd 
slechts door een van de verschillende bureaus 
belast.  

   

De retouche is in het waardetablet op zegel 85 
van de 90, links onderin het vel. Hij bestaat uit 
correcties aan de 7 en de 5 en aan lijnen boven 
en onder die cijfers. De retouche komt niet op 
alle vellen voor; van de vier onderzochte vellen 
was hij slechts op een vel aanwezig.   

Deze uitgifte (voor 375 gram) is meestal 
voorzien van een overdruk van de fabrikant. 
Exemplaren zonder overdruk zijn schaars. Ik 
meen dat deze vorm van warenbelasting in het 
begin van de jaren 80 is opgeheven, maar daar 
ben ik niet zeker van.   

Veel plezier bij het zoeken naar deze afwijking! 
Ai Li-shan  

http://www.atms.ch
http://www.ateeme.net
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Chinese postale informatielabels  3  

Ai Li-shan  

In de laatste twee nummers van het Bulletin is 
een serie artikelen over de informatielabels die 
in de tijd van de Republiek China door de 
posterijen warden gebruikt om het publiek attent 
te maken op aspecten van de dienstverlening. Dit 
is de derde aflevering in die serie.  

De volgende serie van vier labels heeft een 
zwarte tekst en bovenaan staat in donkerrood het 
logo van de posterijen en een stel schuddende 
handen, die symbool staan voor de 
samenwerking tussen posterijen en publiek. 
De vier labels meten allemaal 74 x 134 mm. Het 
witte papier is van slechte kwaliteit en nogal dik 
(iets meer dan 0,1 mm). De labels zijn  in de 
linkeronderhoek met Chinese karakters 
genummerd van 1 tot 4.   

Republiek China Informatie-slip #7 (met 
nummer 1) 
Gezien op drie brieven uit Shanghai, 18-20 
september 1947  

 

Vertaling:  

DE POSTERIJEN VRAGEN UW 
MEDEWERKING! 
Om de veilige en snelle bestelling van uw post 
makkelijker te maken, schrijf alstublieft het 
adres correct, bijvoorbeeld:  

Dhr. Lou Shu-bun 
Sectie I 
Post en Telecommunicatie Afdeling 
Ministerie van Communicatie 
761 Chung-Shan Noord straat  
Nanking

  

Schrijf niet alleen:  

Dhr. Lou Shu-bun 
Ministerie van Communicatie 
Nanking

   

Republiek China Informatie-slip #8 (met 
nummer 2) 
Gebruikt op 17 september 1947 in Shanghai   

 

Vertaling: 



 

84 China Filatelie 2008 

DE POSTERIJEN VRAGEN UW 
MEDEWERKING! 
Schrijf alstublieft uw eigen adres op de brieven 
die u verstuurt 

1. om het degene die u schrijft makkelijk te 
maken u op het juiste adres terug te 
schrijven 

2. om het de posterijen mogelijk te maken 
uw brief aan u terug te bezorgen als die 
onbestelbaar is door afwezigheid of 
verhuizing en 

3. weet dat 92% van de onbestelbare post 
niet terugbezorgd kan worden omdat het 
adres van de afzender ontbreekt  

Republiek China Informatie-slip #9 (met 
nummer 3) 
Gebruikt op 19 september 1947 in Shanghai  

 

Vertaling:  

DE POSTERIJEN VRAGEN UW 
MEDEWERKING! 

1. Bindt alstublieft een drukwerkpakket 
dicht met een dun touwtje kruiselings 
over het pakket om te voorkomen dat het 
voor de bestelling open gaat; 

2. Stop in het pakket een briefje met naam 
en adres van afzender en geadresseerde, 
zodat de posterijen als het pakket kapot 
gaat alsnog voor bezorging kunnen 
zorgen; 

3. Gebruik stevig inpakpapier  

Republiek China Informatie-slip #10 (met 
nummer 4) 
Gebruikt op 25 juni 1948 in Nanking  

 

Vertaling:  

DE POSTERIJEN VRAGEN UW 
MEDEWERKING! 
Wilt u bij adreswijziging alstublieft 

1. Uw familie en relaties uw nieuwe adres 
laten weten 

2. Uw nieuwe adres voor de verhuizing aan 
een huisgenoot geven en hem vragen uw 
post aan u door te sturen (het is gratis 
poststukken door te sturen met de zelfde 
verzendwijze) 

3. Als er geen bekende is waaraan u die 
dienst kunt vragen, vraag dan op het 
postkantoor naar de dienst om post door 
te sturen. 
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Taiwan Briefschrijfdag  

Ai Li-shan  

Op veel plaatsen is het schrijven van 
persoonlijke brieven achteruit gegaan, 
voornamelijk ten gevolge van het toenemend 
gebruik van internet en e-mail. De Taiwanese 
posterijen hebben besloten een campagne te 
starten om de voordelen van de geschreven brief 
onder de aandacht te brengen. Daartoe werd in 
2007 elke maand een briefkaart uitgebracht met 
de nodige ceremonie en publiciteit.  
Er werden negen verschillende briefkaarten 
uitgebracht, die hieronder staan afgebeeld  

Fig. Onderwerp Aantal Datum 
1 Hoop 1000 28-1 
2 Valentijnsdag 1000 28-2 
3 Vriendschap 1700 28-3 
4 Kinderen 7000 28-4 
5 Moederdag 1000 28-5 
6 Geluk bij de 

eindexamens 
2000 28-6 

7 Reizen/toerisme 2000 28-7 
8 Vaderdag 1000 28-8 
9 Brievenschrijfmaand 3000 28-9 

  

1 

 

2 

 

3   

 

4  

  

5  

 6 
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 7 

 8 

 9 

 

10  

In fig.10 is de achterzijde van de kaarten te zien. 
Die varieerde een beetje, maar had steeds de 
zelfde opzet. De eerste 8 kaarten hadden het 
formaat 16,5 x  11,4 cm, de laatste 15,1 x 10,8 
cm.  

De campagne duurde van januari tot september 
(maand van de geschreven brief). 
Behalve de kaarten werden ook twee enveloppen 
uitgebracht. De eerste envelop meet 17,1 cm x 
12,1 cm; de tweede 15,9 x 10,8 cm.  

 

11 
Fig.11 is de eerste envelop, uitgebracht op 28-1-
2007 in een oplage van 4500, waarvan er 
maandelijks tegelijk met de briefkaart 500 
werden uitgedeeld.   

 

12 
De tweede envelop (fig.12) werd op 28-9-2007 
uitgebracht in een oplage van 2500; verwacht 
werd dat de ceremonie om de campagne af te 
sluiten goed bezocht zou worden. 

 

13 
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Tijdens de laatste ceremonie op 28 september 
2007 werd een speciaal boek over de campagne 
uitgegeven (zie fig. 13). Het heeft een harde kaft 
en zit in een stevige map.. De briefkaarten 
worden afgebeeld en foto s van de verschillende 
bijeenkomsten.   

 

14 

 

15  

Ook is in het boek een velletje van de zend 
gevoelens zegels (fig. 14) en van de eerstedag-
envelop (fig.15) opgenomen. Ook waren vier 
correspondentiebladen ingevoegd, nl.:  

Fig.16 Lente (lichtgroen) 
Fig.17 Zomer (lichtblauw) 
Fig.18 Herfst (roze) 
Fig.19 Winter (donkerblauw)   

 

16 

 17 

 18 

 19 
De gevouwen afmeting van deze bladen is 16,1 x 
11,4 cm. Het ongewone ontwerp van de flap is in 
fig. 20 afgebeeld. Geen van de bladen heeft het 
gebruikelijke Yu embleem van de posterijen, 
dus als ze los gevonden worden is er geen 
manier om ze als postale uitgifte te identificeren.  
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20 

Alle briefkaarten hebben wel het symbool Yu in 
de linkerbovenhoek aan de voorzijde. Het boek 
werd in een oplage van slechts 928 exemplaren 
uitgegeven! 
Al deze artikelen werden gratis weggegeven 
tijdens de maandelijkse bijeenkomsten en waren 
niet te koop via de filatelistische afdeling. 
Daarom hebben degenen met abonnementen ook 
geen van deze artikelen ontvangen. Ik vermoed 
dat erg weinig van deze kaarten of enveloppen 
ooit postaal gebruikt zijn!  

Politieke propagandastempels Taiwan  

Taiwan gebruikte lange tijd allerlei stempels op 
de post. De meeste daarvan hebben op postale 
zaken betrekking, zoals terug naar afzender ,  
met port belast etc.. Daarnaast zijn er ook 

interessante stempels met een politieke 
boodschap. Die komen op inkomende en 
uitgaande post voor. Meestal worden ze 
gedurende een vrij korte periode van 2 of 3 
maanden gebruikt, vaak ter gelegenheid van een 
speciale gebeurtenis, zoals de dag van het leger.  
Hieronder enkele voorbeelden: 

  

 
Stempel 1: Steun het leger! 
Gebruikt in oktober 1971  

  

 

Stempel 2: Bouw Taiwan op! 
Gebruikt januari-februari 1970  

  

 

Stempel 3: Tegen toelating van communistisch 
China tot de Verenigde Naties 
Gebruikt augustus 1971 

Ai Li-shan 
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Enkele vragen over Chinese postzegels  

 

1  

 

2  

 

3  

Zoals al een paar keer eerder legt Rob Ronde 
enkele van zijn vragen als beginnend China-
verzamelaar voor aan Hendrik Oranje.      

Amoy 
Rob: Toen ik de eerste emissie van Amoy voor 
het eerst zag (zie afb.1), was mijn eerste reactie, 
waar ligt deze plaats in China en wat was en is 
het nu voor een plaats. 
Hendrik: Amoy ligt aan de Chinese kust 
tegenover het eiland Taiwan. Het was de eerste 
handelshaven die in 1541 gebruikt werd door de 
Europeanen en het was in de 19e eeuw een 
belangrijke havenstad voor de thee export, met 
als resultaat dat het Amoy dialect een grote 
invloed had op vertalingen in het Engels en 
andere Europese landen.  
Amoy heet nu Xiamen en was in het verleden de 
grootste koeliehaven van China. Tienduizenden 
immigranten reisden af naar de plantages in 
Maleisië en Indonesië.  
Amoy of Xiamen is tegenwoordig een favoriete 
bestemming voor buitenlandse investeerders en 
veel toeristen bezoeken de moderne stad.   

De afgebeelde zegels, die reigers in een moeras 
tonen, zijn uitgegeven door de locale postdienst 
van Amoy. 
De locale postdienst start in het begin van 1863, 
als onderdeel van de Shanghai local post. Van 
deze periode is weinig bekend. Het heeft echter 
tot 8 juni 1895 geduurd voordat de eerste emissie 
van de lokale postdienst werd  uitgegeven. De 
uitgifte is lithografisch gedrukt bij Scheicher und 
Schull, Duren, Duitsland in vellen van 40 zegels 
( 8x5 ), met lijnperforatie 11 ½.  Op wit papier 
zonder watermerk, papier met papiermakers-
watermerk  Scheicher und Schull  en  met het 
watermerk Pegasus CSLS . 
De getoonde zegels zijn allen zonder watermerk, 
en afgestempeld in Amoy in 1896. Deze 
afstempeling is de meest voorkomende. 
De achterzijde van deze zegels is voorzien van 
de oorspronkelijke gomlaag.  
Van de eerste uitgifte zijn behalve de al 
genoemde verschillende papiersoorten ook 
kleurverschillen en typen bekend. 
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Voorts zijn de zegels in 1896 in vijf 
verschillende uitgiften met nieuwe waarden 
overdrukt. Ook was er een uitgifte met opdruk 
Postage Due . 

In februari 1897 werd deze lokale postdienst 
opgeheven. De Imperial Post was toen de enige 
die nog post mocht vervoeren in China.  
De stempels van Amoy werden niet vernietigd 
en werden gebruikt tot 1899.  

Rob: Ik zou graag willen weten of er van de 
eerste emissie ook vervalsingen in omloop zijn 
daar er in de door mij geraadpleegde literatuur 
geen melding wordt gemaakt over vervalsingen.  
Hendrik: Van de locale zegels van Amoy ken ik 
geen vervalsingen, van die van Shanghai zijn 
wel vervalsingen bekend. Er worden heden ten 
dage van die zegels nog altijd vervalsingen 
vervaardigd.  

Coiling Dragon (Waterlow) zegels 
Rob: Ik zag een strip van  5 Coiling Dragon 2c 
zegels, voorzien van een Amoy stempel uit 1907 
(zie afbeelding 2). Is die bijzonder? 
Hendrik: De eerste uitgifte van deze zegels was 
in 1898. Losse zegels met de ontwaarding Amoy 
ziet men vaak. Echter een strip van 5 ziet men 
zeker niet vaak met deze gave afstempelingen    

Rob: Dit kavel werd via E Bay aangeboden. Is 
deze strip echt en hoe kan je dit dan zien. De 
aangeboden catalogussen geven hier geen 
antwoord op.  
Hendrik: de afbeeldingen die getoond worden op 
internet geven onvoldoende informatie om 
falsificaties op te sporen. Dit heeft ondermeer te 
maken met verschillende druktechnieken en 
gebruikte papiersoorten.  

R-stempels 
Rob: Het derde stel zegels (zie afbeelding 3) is 
een strip van 5 coiling Dragon 1c oker zegels, 
voorzien van R-stempels. Het kavel werd 
aangeboden bij het veilingbedrijf D&O. Wat 
betekent die R? 
Hendrik: Het gaat om zegels uit de uitgifte 1898. 
Ook 5c zegels ziet men wel eens afzonderlijk 
afgestempeld met R (registered) stempels, maar 
in stripvorm van 1c heb ik deze nog nooit 
gezien. De R stempels werden gebruikt voor 
aangetekende stukken. Het recht daarvoor was 

5c. De zegels die gebruikt zijn om dat 
aantekenrecht te voldoen werden met een R 
afgestempeld. Meestal gebeurde dat dus op 
zegels van 5c.  

Rob: Hoe zie je nu dat deze strip echt is? En wat 
staat er geschreven in het Chinees aan de 
bovenzijde van de strip? 
Hendrik: Bij het veilingbedrijf D&O  is de 
aangeboden strip gecontroleerd op falsificaties 
alvorens  deze werd opgenomen in de 
veilinglijst. De strip is inmiddels geveild.  
De Chinese tekst op de zegels van de strip is de 
datum 23 juni Kwangsu year 29 (1904). De 
datum is waarschijnlijk volgens de 
maanskalender.   

Bronnen: 
Hendrik Oranje, Handboek Lokaal post Amoy. 
Jozef Wagemakers, 100 jaar Waterlows, CF 
#118, maart 1998 
Chan, Stamp Catalogue of China 
Michel catalogus China .  
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China   

  

1 juni  serie 2008-13

 

Cao Chong weegt een olifant een alom bekend 
historisch verhaal over een wonderkind dat het 
principe van drijfvermogen toepaste om het 
gewicht van een olifant te bepalen. Het verhaal 
gaat dat gedurende de periode van de drie 
koninkrijken (220-280) Sun Quan van het 
koninkrijk Wu als gift een olifant aanbood aan 
Cao Cao de keizer van koninkrijk Wei. Deze 
Cao Cao wilde het gewicht van het dier weten, 
maar geen van zijn ministers wist een manier om 
daar achter te komen. Toen stapte de zesjarige 
Cao Chong, zoon van de keizer, naar voren. Hij 
verzocht de olifant in een boot te plaatsen en het 
waterpeil te markeren. Daarna de boot te laden 
met kleinere te wegen voorwerpen tot aan de 
markering van de boot. Het gewicht van de 
olifant kon daarna bepaald worden door het 
gewicht van die voorwerpen bij elkaar op te 
tellen. Te zien op twee zegels van elk 1,20 yuan 
en een boekje van 9,60 yuan.  

   

18 juni  serie 2008-14

 

De ontwikkeling van het westelijk deel van de 
straat van Taiwan in beeld op vier zegels elk 
1,20 yuan.  Uitgegeven in vellen van 20 zegels 
en van 2 series. 
(4-1) Uitzicht langs de Minjiang rivier 
(4-2) Haven van Xiamen 
(4-3) Tentoonstellingsgebouw 
(4-4) Het Fujian-Taiwan Kinship museum. 

   

  

25 juni  serie 2008-15

 

China s tweede landmeting die van juli 2007 tot 
de eerste helft van 2009 zal duren. Een flinke 
klus voor platteland en stedelijke gebieden 
afgebeeld in twee zegels van 1,20 yuan in vellen 
van 20 zegels.  

  

  

  

  

6 juli  serie 2008-16

 

Wandschilderingen in de grotten van Qiuci.  
Deze liggen verspreid over meer dan 20 plaatsen 
in het gebied van het hedendaagse graafschap 
Kuche en in enkele aangrenzende graafschappen 
in Aksu prefectuur Xinjiang in het autonome 
gebied Uygur. De schilderingen dateren van de 
derde tot de twaalfde eeuw. Vier zegels van 1,20 
yuan in vellen van 16 zegels .  
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19 juli  serie 2008-17

 
Qi Jiguang (1528-1588) afkomstig uit Dengzhou 
(Penglai), Shandong een groot militair in de 
Ming Dynastie. In het bijzonder vereerd om zijn 
overwinning in het verdrijven van de Japanse 
agressors. Hij trainde en leidde zijn troepen 
onder strenge discipline en met duidelijke 
beloning en straf voorschriften. Twee zegels van 
1,20 yuan in vellen van 20 zegels.  

  

8 augustus  serie 2008-18

 

De opening van de Olympische zomerspelen in 
Beijing in het nationale stadion van China. Een 
zegel van 1,20 yuan met daarop het vogelnest en 
de enorme tekening door kinderen, artiesten en 
deelnemers tijdens die opening gemaakt. 
Uitgegeven in vellen van 20 zegels en van 8 
zegels zelfklevend. 

  

  

8 augustus  serie 2008-19

 

Olympex, de Olympische Expo Beijing 
gehouden in het Exhibition Center van Beijing 
van 8 tot 19 augustus. Twee zegels van 1,20 

yuan met daarop een zegel van de olympische 
spelen in Griekenland in 1896 en van Portugal in 
1928. Tevens een blokje van 6 yuan waarin een 
ronde geperforeerde zegel.  

  

  

  

  

24 augustus  serie 2008-20

 

De Olympische spelen van Beijing naar Londen. 
Gezamenlijke uitgifte van China en Groot-
Brittannië. Vier zegels van 1,20 yuan in vellen 
met 20 zegels en met 3 series zelfklevend. 
Achtereenvolgens zijn te zien een deel van het 
nationale stadion en een wachttoren van de 
verboden stad in Beijing. En verder het 
Millennium Wheel en de Tower of London.  

  

2 september  serie 2008-21

 

Op 1 mei 1958 deed China Central Television 
(CCTV) zijn eerste proefuitzending en begon op 
2 september van datzelfde jaar officieel met 
uitzenden. Dat 50 jarige bestaan wordt gevierd 
met de uitgifte van een zegel van 1,20 yuan in 
vellen van 12 zegels. Op de zegel is het nieuwe 
onderkomen afgebeeld, een imposant bouwwerk 
ontworpen door de Nederlandse architect Rem 
Koolhaas. 
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6 september  serie 2008-22

 

In hetzelfde jaar als de olympische spelen 
worden ook de Paralympische spelen gehouden. 
Dus werd in Beijing van 6 tot 17 september in 20 
disciplines gestreden door ruim 4200 sporters 
met een lichamelijke handicap. Twee zegels van 
1,20 yuan in vellen van 16 zegels waarop het 
embleem en de mascotte.  

  

20 september  serie 2008-23

 

De 50ste verjaardag van de oprichting van de 
universiteit van wetenschap en techniek van 
China wordt gevierd met een zegel van 1,20 
yuan uitgegeven in vellen van 12 zegels.  

  

    

24 september  serie 2008-24

 

In het noordwesten van China in de bovenloop 
van de Gele rivier ligt het autonome gebied 
Ningxia Hui. Dit grootste gebied bevolkt met de 
etnische groepering de Hui werd gegrondvest in 
1958. Dus reden om de 50ste verjaardag te 

herdenken met 3 zegels van 1,20 yuan. Deze zijn 
uitgegeven in vellen met 4 series.  

  

28 september  serie 2008-25

 

De burgerluchtvaart speelt een belangrijke rol in 
China s sociale en economische ontwikkeling. 
Na de oprichting van de Volksrepubliek China, 
in bijzonder sinds de hervorming en openstelling 
zijn een groot aantal burgerluchthavens gebouwd 
met verbeterde infrastructuur en goede 
veiligheid. Momenteel zijn er 154 civiele 
luchthavens waarvan er 3 afgebeeld worden. 
Respectievelijk de internationale luchthaven 
Beijing Capital, Shanghai Pudong en Guanhzhou 
Baiyun. Drie zegels van 1,20 yuan in vellen van 
4 series.  

Op de volgende pagina staat het voorlopige 
uitgifteprogramma van China voor 2009. Dat is 
niet alleen het jaar waarin onze studiegroep zijn 
40-jarig bestaan viert, maar ook is het 60 jaar 
geleden dat de Volksrepubliek werd uitgeroepen. 
Dat levert een aantal nieuwe uitgiften op. 

D.v.E.     
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Nieuwe uitgiften Republiek China (Taiwan)  

Kennelijk met het oog op de verbeterde 
betrekkingen tussen China en Taiwan na het 
aantreden van de nieuwe president is de naam van 
het land op de nieuwe postzegels weergegeven als 
Republic of China (Taiwan) . Dat nemen we dan 
ook maar in de kop over. 

 

12 november 2008  Portzegels (TAX 25) 
Om aan de behoefte te voldoen werd een vijftal 
nieuwe portzegels uitgegeven. In het midden van 
de zegel de waarde in het chinees, daaromheen 
symbolen voor veelbelovend en rijkdom. In de 
bovenregel in het chinees Republiek China en in 
de onderregel portzegel . De afbeelding toont 
enkele van deze zegels, gebruikt op een brief uit 
januari 2009. 
$     1 (0,8)    rood 
$    3  (0,8)    grijsgroen 
$    5  (1,0)    lichtgroen 
$  10  (1,0)    lila 
$. 12  (2,0)    okergeel.  

  

   
1 december 2008  Nieuwjaarszegel (SP 526) 
Op 26 januari 2009 begint het Jaar van de Os . 
Hiervoor werden twee zegels en een velletje 
uitgebracht. 
$  3,50  (4,0)  Kop van een Os, met het chinees 

karakter voor Os 
$   13    (1,5)  Os, met de twee karakters voor de 

nieuwe jaarperiode. 
De beide zegels zijn bruin gekleurd. 
Het velletje met een zegel van $ 12 (1,5) toont 
een badende Os. De kleur gaat van linksboven 
rose geleidelijk over via geel naar blauw. 
Diverse symbolen op het velletje suggereren dat 
de Os dit jaar zijn best zal doen zodat alles ten 
goede zal keren.  

  

  

  

  

15 januari 2009 Vogels op Taiwan  (DEF 128) 
Na de uitgiften van 2007 en 2008 volgt hier een 
vierde set met vier vogels van Taiwan. 
$  0,5  (2,0)  Rostratula benghalensis    

 (familie van goudsnip)   
$   9   (1,2)   Turdus poliocephalus  (lijster) 
$ 13   (1,2)   Amaurornis phoenicurus 
$ 17   (1,2)   Cettia acanthizoides  (rietzanger)  
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20 januari 2009  De Grote Panda (SP 528) 
Na de Kleine Panda van april 2007, nu twee 
zegels met de Grote Panda s die kortgeleden als 
teken van de verbeterde betrekkingen tussen het 
vasteland China en Taiwan aan de dierentuin van 
Taipei zijn geschonken. 
$   5   (1,0)  Panda Tuan Tuan staat op vier poten 
$   9   (1,0)  Panda Yuan Yuan zit te eten. 
$ 25 (1,0) Velletje met beide Panda s (letterlijk 
Grote Kat Beer ) voor een bamboebos.  

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

GvDr   

Gelegenheidsvelletjes 
Gelegenheidsvelletjes worden voor allerlei 
gelegenheden gebruikt, ook voor commerciële 
doelen. 

 

Dit velletje is bijvoorbeeld uitgegeven voor de 
mobiele telefoonaanbieder Gotone.  

Het onderstaande velletje is uitgegeven ter 
gelegenheid van het 17e congres van de Chinese 
Communistische Partij, dat in oktober 2007 in 
Beijing plaatsvond. Daar werd onder meer het 
partijcomité benoemd dat de komende vijf jaar 
de koers van de partij zal uitzetten. Ook werd het 
concept van wetenschappelijke ontwikkeling 
naar een harmonieuze samenleving verder in 
het beleid verankerd. 

  

Van heel andere orde is onderstaand velletje met 
kinderverhalen.  

 

Dick van Eijl 


