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Redactioneel  Bestuursmededelingen
Het is alweer schandalig lang geleden dat u een 

exemplaar van het Bulletin gekregen heeft en, 

zoals gebruikelijk, ligt dat aan de drukke 

werkzaamheden van de redacteur…  

Het Chinese nieuwjaar is alweer voorbij en 

daarom heb ik besloten dit nummer maar meteen 

nummer 1 van de nieuwe jaargang te maken, 

terwijl u eigenlijk nog een decembernummer van 

het vorig jaar tegoed had. Het spijt me dat we dat 

hebben moeten overslaan. 

In dit nummer een voortzetting van de in het 

vorig nummer gestarte reeks over de postale 

geschiedenis van Tibet, al weer met veel 

spectaculair materiaal geïllustreerd. Ik ben ook 

blij met de terugkeer van de reeks over 

Tweeling-uitgiften van de Chinese post met de 

post van andere landen. Een mooie aanleiding 

om diverse motieven te bespreken en veelal fraai 

ontworpen zegels en ander materiaal te tonen. 

Dit keer twee series vogels, ook op de omslag te 

bewonderen. 

Een hoop vogels trouwens, in dit nummer. Van 

Jan Kaiser plaatsen we een artikel waarin hij de 

achtergronden belicht van de uilen die op een 

recente Taiwanese serie werden afgebeeld. 

Al met al weer een leuk nummer, denk ik zo. 

Onlangs kreeg ik van de secretaris de vraag of ik 

nog een termijn wil aanblijven als redacteur van 

het blad. Het geeft elke keer weer voldoening 

om een mooi blad samen te stellen en te 

verzenden, maar na 15 jaar (of zo) gun ik die 

voldoening ook graag aan iemand anders! De rol 

van redacteur is dus beschikbaar en ik hoop dat 

iemand van de leden de zin heeft deze rol voor 

de komende jaren op zich te nemen. Ik wijd hem 

of haar natuurlijk graag in in de geheimen van 

het vak. Ook de mooie post van penningmeester 

is overigens nog steeds vacant. Neem even 

contact op als u mogelijk interesse heeft! 

 

Verslag bijeenkomst zaterdag 10 november  

2012. 

Johan Sevenhuijsen opent deze bijeenkomst, en 

heet de 17 aanwezige leden welkom.  

5  leden hebben zich bij de secretaris afgemeld. 

Mededelingen: Johan deelt mede dat hij deze 

vergadering zal waarnemen i.v.m. net afgesloten 

behandelingstraject van Rob Ronde. Hij heeft 

het nieuwe bulletin meegenomen en spreekt zijn 

tevredenheid over de kwaliteit van de 

ingezonden kopie door de leden. 

Met name brengt hij onder de aandacht de 9-

delige serie over het verzamelgebied Tibet, 

geschreven door Ed Boers omreden dat dit een 

gebied een grote postale geschiedenis heeft en er 

nog weinig over is gepubliceerd in het bulletin. 

Dick van Eijl vertelt vier zendingen zegels te 

hebben ontvangen en spreekt de hoop uit dat er 

in 2013 meer postale zendingen naar hem 

toekomen. Hij heeft hiertoe een brief geschreven 

naar de Chinese Filatelistische dienst in Peking 

maar tot op heden hierop nog geen reactie 

ontvangen. 

Rondvraag: Dhr. Hamstra vraagt of de leden 

insteekboeken willen meenemen om tijdens de 

bijeenkomst te kunnen ruilen. Ook zal de 

secretaris dit in de komende convocatie 

vermelden. 

Dhr. Khouw is geïnteresseerd  in  postzegel-

boekjes met  afbeeldingen van buitenlandse 

componisten en vraagt of de afdeling nieuwtjes 

(Dick van Eijl)  hier nog aan kan komen. Dick 

vertelt dat hij de bedoelde boekjes niet heeft 

ontvangen uit China, maar adviseert om op 

Marktplaats te surfen, waar dit soort  van 

postzegelboekjes veel worden aangeboden. 

Op de “leestafel” liggen weer verschillende 

Filatelie catalogussen, flyers en - prijslijsten . 

Na de pauze veilt Johan Sevenhuijsen, kalm en 

duidelijk, maar toch met de plezierige snelheid 

die we van hem gewend zijn de de kavels van 

veilingnummer 201. 

Er zijn voor deze veiling 10 schriftelijke 

biedingen uitgebracht, er werden 103  kavels 

geveild en 64  gingen retour. (62,1 %). De 

aangeboden kavels gestempeld PRC uit de jaren 

'60-'70, gingen bijna allemaal retour. 

Om half één werd de bijeenkomst afgesloten. 

Miep Ronde (secretaris) 
 

Verslag bijeenkomst zaterdag 9 februari 

2013. 

De voorzitter opent de bijeenkomst, en heet de 

22 aanwezige leden welkom. 5 Leden zijn met 

kennisgeving afwezig. 

Mededelingen:  Er zijn bij de secretaris geen 

bezwaren ontvangen i.v.m. het lidmaatschap van 

de twee nieuwe leden, de heren J. Fidom uit 

Aalsmeer en J.H. Lutters uit Denekamp.  
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De heren Eijkenduin en De Heus (kascommissie) 

controleren op verzoek van onze penningmeester 

Cheng Lin voor de jaarvergadering de financiële 

stukken.  

De 25e  Filateliebeurs werd ook dit jaar weer 

gehouden in  het Achmea Health Center in 

Loosdrecht op 25, 26 en 27 januari.  Het was een 

geanimeerde beurs, de voorzitter zegt blij te zijn 

dat er nu een volledige bemensing voor de beurs 

is en bedankt ze voor hun inzet (zie het 

beursverslag in dit Bulletin).   

De voorzitter vestigt de aandacht op enkele 

marktontwikkelingen; zie het artikel daarover 

elders in dit blad. 

Johan Sevenhuijsen vraagt aandacht voor het 

Bulletin. Van de 24 pagina's zijn er momenteel 

10 gevuld. Hij wil dolgraag het bulletin laten 

verschijnen maar blijft afhankelijk van  kopij. 

Rob nodigt diverse mensen uit om eens een 

stukje te schrijven, hier wordt positief op 

gereageerd door de aanwezige leden! 

Op de leestafel liggen weer wat Catalogi van 

veilingbedrijven ter inzage en insteekboeken van 

de Studiegroep. 

In de Rondvraag vertelt Jan Bertens nog een en 

ander over prijsontwikkelingen en vervalsingen 

op de markt. Zie het artikel elders in dit blad 

Na de pauze veilt Johan Sevenhuijsen de kavels 

van veilingnummer  V202. Er zijn voor deze 

veiling 31 schriftelijke biedingen uitgebracht, 

van de 106 kavels gingen er 31 retour (29%). 

Om één uur werd de bijeenkomst afgesloten. 

Miep Ronde 

Filateliebeurs 

Zoals elk jaar in het laatste weekend van januari, 

was het weer zover, de “25e Filateliebeurs in 

Loosdrecht”, georganiseerd door de NBFV 

(Nederlandse Bond van Filatelisten 

Verenigingen) in de sporthal van het Achmea 

Health Center. Er waren 30 Studiegroepen en 

gespecialiseerde verenigingen aanwezig. Veel 

handelaren en informatiestands waren netjes in 

rijen opgesteld,  op 3000 m2  beschikbaar 

vloeroppervlak  Op zondag 27 januari vond de 

100ste Filatelistendag plaats. 

De vrijdagmiddag was erg druk, de organisatie 

van de beurs schatte het aantal bezoekers op ca. 

1000, Zaterdag waren er ongeveer 500 bezoekers 

en zondag was het erg stil ca. 200 a 300 

bezoekers. De reden van het geringe aantal 

bezoekers op zondag was de slechte 

weersverwachting, de KNMI voorspelde sneeuw 

en ijzel op de zaterdagnacht en zondag.  

Voor de voorraad zegels en FDC' s  van de 

Studiegroep was dit jaar een verminderde 

belangstelling. We hebben dit jaar 30 

belangstellenden aan de stand gehad waaronder 

9 leden van de Studiegroep;  in 2012 waren dat 

er 49. Er zijn 3 taxaties gedaan en er waren 

vragen m.b.t. het keuren van zegels. 

Het beursteam: 

Willem Bakker, Ernst Marijs, Peter Fidder, Jaap 

Eijkenduijn, Max Ossevoort, Miep en Rob 

Ronde 

 

 
Fotografie: Peter Fidder. 
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Tweelinguitgiften XV 
 

Rob v.d. Nol 

Dick van Eijl 

Na een korte afwezigheid vliegen we in dit 

nummer letterlijk weer uit met de tweelingen. 

Het is de laatste jaren stil geweest op het 

tweelingenfront in China. Het leek er op dat de 

Chinese posterijen alle dubbeluitgiften hadden 

doorgeschoven naar Hong Kong en Macau, 

maar ze hebben inmiddels de draad weer 

opgepakt. Zo verschenen er in de afgelopen 

anderhalf jaar uitgiften samen met Denemarken, 

Israël en onlangs Turkije. 

In deze aflevering kijken we naar de vogels uit 

Israël, maar allereerst nog een uit de oude doos: 

de Verenigde Staten van Amerika. 

 

China – Verenigde Staten 
 

China (Michel 2562/63) - Verenigde Staten van 

Amerika (Michel 2504/05) 

 

Voor de tweelinguitgifte tussen China en de 

Verenigde Staten van Amerika uit 1994 werd 

gekozen voor de Kraanvogel, een vogelsoort die 

in grote delen van wereld voorkomt in een tiental 

varianten. Op de zegel van 20 fen staat de 

trompetkraanvogel en op de zegel van 2 yuan 

staat de zwarthalskraanvogel. 

De kraanvogel is al millennia een populair 

symbool in menig cultuur en de soortnaam komt 

op onverwachte plaatsen terug: 

• Geranion is Grieks voor kraanvogel. Daaruit 

afgeleid is de naam van het plantengeslacht 

Geranium 

• Het oude volk van de Azteken in Zuid-

Amerika dankt zijn naam aan de 

kraanvogels: de Azteken zijn oorspronkelijk 

afkomstig uit de landstreek Aztlan, hetgeen 

betekent: dichtbij de kraanvogels (azta = 

kraanvogels, tlan = dichtbij). 

• Het woord "pedigree" (stamboom) is een 

verbastering van het oud-Franse "pie de 

grue", wat "kraanvogelpoot" betekent, omdat 

een stamboom er net zo uitziet als de tenen 

aan de voet van een kraanvogel. 

In China heeft de kraanvogel een bijzondere 

betekenis. Al eeuwen wordt de vogel beschouwd 

als de prins onder de vogels op aarde en op de 

fenix na het meest geliefde vogelsymbool. De 

kraanvogel staan voor een lang leven en in veel 

legendes doet de vogel dienst als vervoersmiddel 

van de geesten. 

Zo is de kraanvogel terug te vinden op de 

rangaanduiding van mandarijnen (de kraanvogel 

werd exclusief gebruikt door mandarijnen van de 

1
e
 rang); worden ze veel gebruikt op porselein en 

andere kunstvoorwerpen, en staan ze regelmatig 

afgebeeld op keizerlijke gewaden. 

 

 
De trompetkraanvogel (Grus americana) is een 

zeer zeldzame, met uitsterven bedreigde soort. 

Het is de grootste vogelsoort van Noord-

Amerika en de enige kraanvogel die alleen in 

Noord-Amerika voorkomt. Hun naam hebben ze 

te danken aan het geluid dat ze produceren. Dat 

er nog maar zo weinig zijn is, naast het 

inkrimpen van het leefgebied, vooral veroorzaakt 

door de overmatige jacht op de vogels. Met 

name aan het begin van de 20
e
 eeuw waren de 

veren een populair accessoire op dameshoedjes. 

 

 
De zwarthalskraanvogel (Grus nigricollis) is een 

zeldzame vogel die voorkomt op het Tibetaans 

hoogland, Bhutan en een puntje India. Naar 
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schatting leven er minder dan 10.000 

exemplaren. 

 

 
 

In China verscheen naast de gewone fdc een 

dubbel fdc en een set gemengde maxikaarten. 

Ook verscheen er een folder waar beide series in 

zijn opgenomen.  

 

 
Folder China 

De Amerikaanse zegels werden uitgegeven in 

velletjes van 20 stuks se-tenant. 

 
 

In de USA verscheen een heel assortiment fdc’s, 

waaronder een dubbel fdc. 

 

 
 

Daarnaast verscheen er een programma voor de 

presentatie van de zegels in Washington met 

daarin de afgestempelde zegels van beide 

landen. 

 
 

Curieus is een in Zwitserland uitgeven, 

Duitstalige fdc met daarop de zegels van China 

en de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in 
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een oplage van 500 exemplaren uitgebracht met 

een certificaat er bij. De uitgifte maakte deel uit 

van een serie met tweelingen, waarbij ook 

andere Chinese uitgiften werden opgenomen. 

 

 
 

China – Israel 
 

 

China (2012-5) – Israël (Michel 2274/75) 
 

Bij Gert en Hermien zaten ze op de Dam en die 

van Toon Hermans was ‘tod’: de duif. Zowel 

gehaat als geliefd is het een van de meest 

omstreden vogelsoorten.  

Op de tweelinguitgifte tussen China en Israël 

staat echter een zeer mooie, maar helaas niet 

bestaande soort: de vredesduif. Een prachtig wit 

exemplaar staat parmantig afgebeeld tegen een 

frisblauwe achtergrond. De vredesduif is een al 

eeuwenoud symbool dat zijn oorsprong vindt in 

Genesis. Noach stuurt een duif nadat zijn schip 

was vastgelopen op de Ararat, een berg op de 

grens van Turkije en Armenië. Toen het beestje 

terugkwam met een olijftak tussen zijn snavel, 

wist Noach dat de zondvloed voorbij was. 

Op de andere zegel vinden we de pestvogel 

(Bombycilla garrulus), een wat aparte keuze 

voor een zegel die de 20
e
 verjaardag van de 

diplomatieke betrekkingen tussen China en 

Israël moet vieren. Maar what’s in a name en de 

naam duidt niet op plagerig karakter, maar op 

het feit dat men in de Middeleeuwen dacht dat 

de vogel de pest overbracht. 

Hij komt ook in Europa voor. In de zomer leven 

ze in Scandinavië, maar in de winter komen ze 

ook regelmatig naar Nederland om te 

overwinteren en zijn dan in menige stad of dorp 

te vinden. De Engelse naam is Waxwing. Die 

naam komt door de rode puntjes die de vogels 

aan het einde van hun vleugels hebben. De kleur 

lijkt erg op die van zegellak, vandaar. 

De Chinese zegels zijn overigens mooier dan de 

Israëlische zegels. In China hebben ze namelijk 

in blinddruk reliëf aangebracht in de vogels. 

 

  
 

De Chinese zegels werden uitgegeven in twee 

velletjes van 16 zegels elk. Er verschenen naast 

een fdc en maxi kaarten geen speciale 

enveloppen of kaarten met frankering uit beide 

landen. 

 

 
 

De Israëlische zegels werden gedrukt in 2 

velletjes van 15 exemplaren, waarbij de onderste 

5 zegels een tab hebben. 
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Israel FDC 

Er verschenen ook twee verschillende gemengde 

enveloppen. 
 

 
 

Daarnaast verscheen er een herdenkingsblad dat 

tevens in een luxe map verkrijgbaar was samen 

met de zegels. Ook werden de Chinese vellen in 

Israël op de markt gebracht in een rood 

kartonnen mapje. 

 

Tibet als verzamelgebied II 
Ed Boers 

 

Deel 3: De Chinese bezetting 
In 1909 werd Tibet bezet door China. De Dalai Lama vluchtte naar Sikkim en India. Aanvankelijk 

werden Chinese zegels uit het Keizerrijk gebruikt in Chamdo, Lhasa, Pharijong, Shigatse en Yatung. 

Met uitzondering van de 16 cent groen, zijn alle cent-zegels hier gebruikt. Kol. Thompson maakt ook 

melding van  gebruik in Tingri, Tra-ya, Lharigo, Gyanda en Sobando, maar hier zijn nooit stukken van 

gevonden. Spoedig werden de Waterlow–zegels die in het keizerrijk gebruikt werden,  overdrukt in 

drie talen (Engels, Tibetaans en Chinees) en gebruikt voor postale doeleinden. 
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Er zijn enkele interessante fouten bekend. De meest bekende is de kopstaande opdruk op de 1 cent 

geel. De drie cent komt voor met een omgekeerde ‘s’ ‘in ‘Anna’s ‘. En tenslotte de 16 cent olijfgroen 

met een grote omgekeerde ‘S’. Natuurlijk zijn ook hier weer talloze opdrukvervalsingen in de handel 

te vinden. Op vrijwel elk gewenst moment is op Ebay een omgekeerde opdruk op de 1 cent te vinden. 

Je zou denken dat de gewone opdruk zeldzamer is. 

De hoge waarden van de overdrukte serie zijn schaars, zeker gebruikte exemplaren zijn lastig te 

vinden. Een Rupee-waarde op brief is zeer zeldzaam. 

Onderstand een brief, verzonden van Gyantse naar Lhasa. 

 

 
 

Er waren twee belangrijke routes die werden gebruikt voor het postvervoer: 

1. De Lhasa – Indiase route, vervolgens via het schip naar China 

2. De route over land tussen Lhasa en Peking via Chamdo, Batang, Tatsienlu, Yaowfu en Chengdu. 

Er was ook een speciale route die gebruikt werd voor overheidspersoneel, noordwaarts naar de grens 

via Nagchu-Dzong, maar daar zijn geen brieven van gevonden. 
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Combinatie-frankering verstuurd uit Lhasa naar Darjeeling. In Yatung bijgefrankeerd met Indiase 

zegels en ontwaard met 18.10.1911 (ex. M. Mizuhara). Darjeeling wordt wel onderdeel van ‘little 

Tibet’ genoemd. Het lag in India, hoog in de bergen en was samen met bv. Kalimpong een belangrijke 

stad liggend op de handelsroute naar Tibet. 

 

De Chinese bezetting in de jaren ‘50 

Veel informatie over dit deel van Tibet’s postale geschiedenis hebben we aanvankelijk te danken aan 

dhr. C.W. Chiu. Nadien is er veel bekend geworden.  

In Tibet zijn de Chinese zegels postaal geldig, maar het is verbazingwekkend te zien dat de Tibetaanse 

uitgave uit 1933 en de Indiase zegels (ná Indiaas verworven onafhankelijkheid) nog tot zeer ver in de 

jaren ‘50 in gebruik zijn geweest. Op de pagina hiernaast een dergelijk laat stuk uit 1955, verstuurd 

vanuit Lhasa naar Kalimpong. Het is naar mijn weten het laatst bekende stuk met een stempel van 

Pharijong en Kalimpong (28 maart 1955), 13 dagen voordat het Engelse postkantoor werd gesloten op 

11 april 1955. 

De eerste poststukken met Chinese zegels zijn militair gebruikte stukken. Door G. Russell is een stuk 

gemeld met een datering van 24 okt. 1953. Ook werden zeker in het begin veel postwaardestukken 

(Tien An Men) gebruikt. Gezien het grote aantal artikelen dat de laatste 20 jaar is verschenen verwijs 

ik u hier kortheidshalve naar. Bij een uitvoerige beschrijving zou ik herhaling vallen.  
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Deel 4: De uitgave 1912 
Algemeen wordt aangenomen dat deze serie is uitgegeven in december 1912 in Lhasa. 

Dit is de eerste serie zegels van Tibet als autonoom postaal gebied. Er zijn aanvankelijk 5 waarden 

verschenen, de laatste (1 Sang groen) is later verschenen: 

 

 
1/6 Trangka groen  1/3 Trangka blauw  ½ Trangka violet 

2/3 Trangka karmijn  1 Trangka rood  1 Sang groen 

 

De laatste is een bijzondere waarde, maar daarover later meer. Op de proeven die bekend zijn, ga ik 

niet in, deze staan uitgebreid beschreven in het handboek van Waterfall, dat in onze bibliotheek 

voorhanden is. De zegels zijn gedrukt in velletjes van 12, drie horizontale rijen van 4. De plaat 

waarmee is gedrukt, is vervaardigd uit één houten blok, waarin alle clichétypen met de hand zijn 

gegraveerd. Elk zegel heeft daarom z’n eigen kenmerken en elk los zegel is derhalve te positioneren. 

Er zijn verschillen in papier te onderscheiden, hoewel deze beperkt in aantal zijn. Soms zijn binnen één 

velletje aanzienlijke verschillen in dikte te onderscheiden, vandaar dat het een lastige kwestie is dit 

geheel in kaart te brengen. De inkt die gebruikt is, is redelijk kleurvast. Verkleuringen als gevolg van 

bijvoorbeeld zonlicht zijn daarom beperkt. Er zijn zeer veel kleuren te onderscheiden, waaronder zeer 

schaarse.  

De inkt werd handmatig vervaardigd door verschillende stoffen te mengen. Als een hoeveelheid inkt 

op was, werd weer nieuwe inkt gemengd voor een volgende oplage. Omdat het hele proces met de 

hand werd uitgevoerd en de middelen uiterst primitief waren, bleek het in de praktijk niet mogelijk om 

bij een volgende inktproduktie exact dezelfde kleur te vervaardigen. Het gevolg was dat er talloze 

kleurschakeringen ontstonden. Er worden voor alle autonome uitgaven (dus de serie 1912, 1914 en 

1933 in totaal 1250 kleuren onderscheiden). Inmiddels is door de jaren heen een redelijk beeld 

ontstaan welke kleurschakeringen er bestaan. Tevens is aan de hand van brieven vastgesteld kunnen 

worden wat de volgorde is geweest in dit kleurpalet, met andere woorden welke soorten groen volgden 

zich in welk tempo op. Het is bijzonder lastig om hier een scherp beeld van te krijgen. Dit wordt 

veroorzaakt door het feit dat Tibetaanse stempels geen datum dragen. Stempels geven alleen de 

plaatsnaam weer. In uitzonderlijke gevallen is er handmatig een datum ingebracht, maar dan vaak 

zonder jaartal. Houvast wordt geboden door brieven die naar bestemmingen buiten Tibet zijn gestuurd. 

Omdat Tibet niet aangesloten was bij de UPU werden de zegels internationaal niet erkend en werden 
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brieven die een bestemming buiten Tibet hadden, in een grensplaats verder getransporteerd door het 

Brits-Indiase postsysteem en bijgefrankeerd met Indiase zegels, die doorgaans wel van een 

datumstempel werden voorzien. Het maken van een ‘kleurenkalender’ in de tijd is dus alleen maar 

mogelijk met behulp van dit soort brieven. Van enkele waarden (bijvoorbeeld de 1/3 trangka blauw en 

de ½ trangka violet) zijn eigenlijk nauwelijks gedateerde brieven bekend, hetgeen datering uiterst 

moeilijk maakt. 

Ik zal in deze artikelen dit aspect niet volledig uitwerken. De volgtijdigheid van de kleuren is bekend, 

maar het is in dit kader te uitgebreid om dit per waarde in deze serie artikelen te beschrijven. Ik zal 

zeer globaal de afzonderlijke waarden toelichten.  

 

1/6 trangka groen: dit tarief dekte een binnenlandse (niet aangetekende) brief en komt met enige 

regelmaat voor. De kleurschakeringen die achtereenvolgens het licht hebben gezien zijn: de groep met 

lichte tinten groen,  de glanzende kleuren en tot slot de grijsgroene tinten. Elke groep is weer onder te 

verdelen in veel subgroepen. Het scala gebruikte groentinten is enorm, maar inmiddels redelijk in kaart 

gebracht. Diverse catalogi maken melding van de zogenaamde glanzende kleuren. In de literatuur 

worden deze de ‘shiny enamel ink’ genoemd. Deze inktsoort is het beste te verglijken met nagellak, 

behoorlijk ongeschikt voor het drukken van zegels. Bij de meeste waarden is deze inktsoort gebruikt. 

Complete velletjes van bepaalde kleuren groen zijn uitermate zeldzaam, in die zin dat van meerdere 

kleuren slechts één vel bekend is. Brieven zijn met name te dateren in de perioden 1912-1915 en 1925-

1929. Er zijn geen brieven bekend van de periode 1917-1919. 

 

 
Binnenlandse brief gefrankeerd met 1/6 trangka groen (latere druk, vermoedelijk begin jaren 30). Het 

zegel is gestempeld met Penam  Type XI (Hellrigl T 35). Rechtsonder Gyantse type I en linksboven een 

vage afdruk van aankomststempel Pelti type I. 

 

1/3 trangka blauw: Er zijn brieven bekend die te dateren zijn tussen 1917 en 1920. Brieven ná 1920 

komen eigenlijk niet voor, behoudens filatelistisch gefrankeerde stukken. Deze waarde blijft gehuld in 

een groot mysterie, want er is nog steeds niet bekend waar dit tarief voor bestemd was. Officieel werd 

er een verschillend tarief gehanteerd naar afstand en gewicht, maar in de praktijk kwam daar niet van 

terecht. Veelal werd voor een niet-aangetekende brief het 1/6 trangka tarief gehanteerd. Toch komen er 

ook niet-aangetekende brieven voor met de 1/3 blauw. Brieven met dit zegel zijn buitengewoon 

zeldzaam en er is tot nu toe maar een handjevol gevonden. Enkele brieven zijn er gevonden met een 

paartje. Deze dekten het tarief van 2/3 trangka hetgeen als aangetekend tarief werd gehanteerd, maar 

de enkelfrankeringen zijn tot op de dag van vandaag niet verklaard. De kleurschakeringen behandel ik 
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niet in dit artkel. Het zijn er eenvoudigweg te veel. Vermeld kan worden dat de ‘shiny enamel’ 

buitengewoon zeldzaam is. 

 
Een zeer zeldzame brief van Lhasa naar Gyantse met enkelfrankering van de 1/3 trangka blauw. 

 

½ trangka volet: Dit zegel is het zeldzaamste van alle als enkelfrankering op brief. In grote lijnen zijn 

achtereenvolgend verschenen: violet, lila en paars. Uit de perioden 1912-1915 en 1928 - 1933 zijn 

enkele gedateerde brieven bekend. Tussen 1915 en 1928 is één gedateerde brief bekend. Het zegel op 

brief is wel te vinden als mengfrankering met India, verstuurd naar Nepal en India, hoewel 

tegenwoordig ook niet vaak meer aangeboden. 
 

 
De ½ trangka violet (enamel print) op een briefstukje net stempel LHASA. Let op de dwars-staande ‘L’ 

in het stempel. 

 

2/3 trangka karmijn: Na de 1/6 is dit de meest gebruikte waarde op brief. Het diende het tarief voor een 

aangetekende brief. Dit zegel is bekend om zijn afwijkende positie 6 en 7 in het vel met de foute 

spelling ‘POTSAGE’ in plaats van ‘POSTAGE’. Op positie 12 is ‘FOSTAGE’ te vinden. Dit is een 



 

China Filatelie 2013 16 

plaatbeschadiging, want in een latere druk is de P weer hersteld. Als het een fout zou zijn geweest in 

het ontwerp zelf, zou bij herstel van de plaat zonder twijfel ook de grote fout ‘POTSAGE’ zijn 

hersteld.  

 
Links FOSTAGE, rechts positie 7&8 met POTSAGE in het linker zegel 

 

Ook is er tijdens het drukproces naar alle waarschijnlijkheid een hoofdhaar van de drukker op de plaat 

gevallen waardoor een aantal vellen een grote witte streep vertoont. In grote lijnen zijn 

achtereenvolgens verschenen: rose-karmijn, bruin-rood, de fletse kleuren, zalmkleur, rose, blauw-

karmijn, etc. 

 

1 trangka oranjerood:  Tussen 1924 en 1926 zijn hier 6 brieven van bekend. Waarvoor dit tarief diende 

is niet bekend. De meeste exemplaren blijken gebruikt te zijn voor het versturen van pakketten. In de 

jaren 60 is er een belangrijke fout ontdekt: er zijn exemplaren bekend die gedrukt zijn in de kleur van 

de 2/3. Er zijn 2 of drie velletjes van bekend, alle gestempeld in Lhasa. 

 

1 Sang groen: dit zegel is (onaangekondigd) uitgegeven in 1950. Om precies te zijn gaat het om 6 2/3 

trangka en het doel van dit tarief is niet bekend. In 1952 kreeg Theo Klewitz 2 gestempelde 

exemplaren in handen en dacht aanvankelijk dat het om de 1/6 trangka groen ging. De exemplaren 

waren afkomstig uit Kalimpong. Hij stuurde ze naar Haverbeck die aangaf dat het om vervalsingen van 

de 1/6 trangka ging. Eind 1952 doken er twee velletjes op die hun weg vonden naar de USA en ook 

uiteindelijk bij Haverbeck belandden. Daarna werden er nog 6 gevonden, waarbij uit Tibet de 

verklaring kwam dat deze velletjes afkomstig waren van een hoge Tibetaanse ambtenaar in West Tibet 

en dat er geen verdere exemplaren voorhanden zijn. Later kwamen er meerdere velletjes op de markt. 

Totaal zijn er vier drukken (kleurenvarianten) bekend geworden. Veel velletjes zijn afgestempeld met 

het blauwe telegrafische vlaggenstempel. 

 

Getande zegels 

Er zijn enkele getande zegels uit deze serie bekend. Om precies te zijn gaat het om zogenaamde ‘pin-

perforated’ zegels van de 1/6 trangka en ½ trangka.  
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Een getand zegel (Ex collectie A. Singer) 

Er zijn vijf brieven gevonden en enkele losse exemplaren. Waarschijnlijk is het een experiment 

geweest van de postmaster om het afscheuren of knippen te vergemakkelijken. Enkele catalogi  

vermelden deze getande zegels terecht. Vreemd dat sommige catalogi ook een prijs noteren voor 

ongestempelde zegels, terwijl deze tot nu toe niet bekend zijn. De kennis van sommige auteurs van 

catalogi is niet altijd heilig. Voor specialistische gebieden baseren zij zich vaak (helaas) op de kennis 

van één of enkele specialist(en). He risico op fouten is daarom altijd aanwezig, zo ook in dit geval. 

 

 
Een compleet velletje van de 1/6 trangka groen, een latere druk die in donkergroen is vervaardigd. 

 

 

Herinneringsenveloppe diplomatieke betrekkingen 
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Op de achterkant van deze envelop is in het Chinees en in het Nederlands te lezen: 

Op 18 mei 2012 vierden de Volksrepubliek China en het Koninkrijk der Nederlanden dat veertig jaar 

geleden de diplomatieke betrekkingen naar het niveau van ambassadeurs werden getild. Ter 

gelegenheid hiervan heeft de Filatelistische Dienst China deze jubileumenvelop uitgegeven. 

Codering van de envelop is PFTN.WJ2012-21. Envelop en stempel ontworpen door Ma Xiaoling. 

Oplage 80.000 stuks. 
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Bijzondere Tombstone stempels 

 
Wij kregen de afgebeelde briefkaart van Hungshihyai naar Berlijn, gedateerd 14-11-1904, van een 

inzender toegestuurd om deze kaart in onze volgende D&O veiling op te nemen.  Het type stempels op 

de kaart is dermate afwijkend van de gebruikelijke indeling van deze “Tombstone” stempels dat in 

eerste instantie de gedachten uitgingen naar fantasie stempels om de kaart interessanter te maken. 

 

Met behulp van de bibliothecaris van de Studiegroep is er meer duidelijkheid gekomen over de status 

van dit type Tombstone stempels, hoewel lang niet alle onduidelijkheden tot klaarheid zijn gebracht. In 

normale Tombstone stempels staat de plaatsnaam in een vakje aan de bovenzijde van het stempel en in 

het vak er onder staat in karakters postkantoor. In dit stempel staat alleen de plaatsnaam vermeld, de 

aanduiding postkantoor is weg gelaten.  

 

Het blijkt dat dit gebeurde in een klein aantal Chinese plaatsen die aan de grens lagen van het Duitse 

Pachtgebied Kioutschou. Om dat pacht gebied was een strook van 50 km afgesproken als een neutrale 

zone. En mogelijk dat men daarom afzag van de toevoeging postkantoor. Op het bijgevoegde kaartje is 

het pachtgebied en de neutrale zone. Hieronder zijn de stempels afgebeeld van 4 plaatsen in de 

neutrale zone die af en toe in veilingen worden aangeboden. 

 
Omdat de bekende brieven en kaarten met deze stempeltypen door onze bibliothecaris op de computer 

worden opgeslagen hebben we de mogelijkheid om het stempel op de briefkaart te vergelijken met die 

op andere kaarten of brieven. We hebben inmiddels gezien dat de stempels op de briefkaart die wij 

kregen ingeleverd gelijk is aan die op brieven en kaarten die eerder op veilingen zijn aangeboden. Wij 

nemen daarom aan dat de stempels echt postaal zijn gebruikt.  

Het stempel van Shanghai op de kaart is gedateerd 20 NOV. Vanaf eind 1903 tot 1918 werd in dat type 

stempel het jaartal vervangen door een cijfer. Bekend zijn tot dusver cijfer 3, 6-9, 11-27, 91. 

Hendrik Oranje 
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UILENPRAAT 
  

Jan B. Kaiser 

 

Naar aanleiding van de nieuwe uitgifte van een 

viertal zegels van Taiwan, met daarop 

afbeeldingen van uilen, wil ik graag wat achter-

grondinformatie over deze ietwat mysterieuze 

vogels van de nacht geven. Over de eerste serie 

uilen schreef ik al in het nummer van juni 2012. 

 

Zoals al of niet bij de lezer bekend worden uilen 

ook wel “nachtelijke roofvogels” genoemd 

omdat ze bij uitstek de functie van roofvogels ’s 

nachts overnemen. Ze jagen op kleinere 

zoogdieren, slangen, kikkers en insecten. Er zijn 

ook soorten die visetend zijn. Maar ik zal hier 

geen exposé houden over het leven en de 

gewoonten van uilen, daarvoor is de beschikbare 

ruimte te beperkt. 

Uilen staan in Europa al sinds de Griekse 

oudheid bekend als symbool voor wijsheid. Een 

afbeelding van een (steen)uiltje begeleidt 

Athena, de Griekse Godin van de zuiverheid, 

wijsheid, kunsten, oorlog en vrede. Voor zover 

mij bekend speelt in de Chinese tradities de uil 

een minder prominente rol (maar ik laat mij 

graag corrigeren). 

In de Middeleeuwen kreeg de uil een slechte 

reputatie en stonden ze voor het kwaad. Dat 

kwam met name door hun enge nachtelijke roep 

(men dacht dat ze de dood van iemand 

aankondigden), en hun plotselinge, geruisloze 

schimachtige verschijnen. Inmiddels weten we 

wel beter. Maar nu ter zake. 
 

 
 

De op de eerste zegel afgebeelde uil, de velduil 

(Asio flammeus), heeft een tiental ondersoorten. 

De nominaatsvorm (d.w.z. de ondersoort die het 

eerst wetenschappelijk is beschreven) komt voor 

op het noordelijkste deel van het noordelijke 

halfrond, inclusief Noord Afrika. Het is deze uil 

die op de zegel van Taiwan afgebeeld is en die 

dus ook bij ons voorkomt. Andere ondersoorten 

komen  voor in West-Indië, Zuid-Amerika en de 

eilanden in de Grote Oceaan. De velduil is één 

van de uilen, die zich overdag niet vertonen en 

pas diep in de nacht gaat jagen. Het 

wetenschappelijke epiphet flammeus, verwijst 

naar het gevlamde verenkleed. 
  

 
 

De gevlekte dwergooruil, met acht ondersoorten, 

komt voor van de Himalaya tot in zuidelijke 

China en Sumatra, Borneo en Java. De 

ondersoort die endemisch is op Taiwan - d.w.z. 

daar uitsluitend voorkomt -  (Otus spilocephalus 

hambroecki) is vernoemd naar pater Hambroeck, 

een Nederlands missionaris op toenmalig 

Formosa (ooit in de 17
e
 eeuw een Nederlandse 

kolonie), die als liefhebberij de studie en het 

verzamelen van wilde vogels had. Hij werd in 

1861 vermoord door zeerovers. Het is een 

robuuste uil die in de bergachtige gebieden 

voorkomt. Otus is de gelatiniseerde vorm van het 

Griekse Otos, dat “geoorde uil” betekent,  

spilocephalus is gelatiniseerd Grieks voor “met 

een gevlekt hoofd”.  Door de karakteristiek, 

metaalachtige roep heeft deze uil in India de 

naam gekregen van “Himalayan bell-bird”. 
 

 
  

De derde soort, de Formosa-bruine bosuil (Strix 

leptogrammica caligata) komt voor op Taiwan 

en het nabijgelegen Chinese eiland Hainan. Het 

Grieks/Latijnse leptogrammica betekent 

“fijngestreept” en caligata betekent “gelaarsd”, 
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onder verwijzing naar het gladde uiterlijk van de 

poten. Deze uil is verwant aan onze eigen bosuil 

(Strix aluco sylvatica) die het karakteristieke 

nachtelijke oe-oe-oe laat horen. 
 

 
  

De laatste soort, de Aziatische valkuil (valk-uil), 

met dertien ondersoorten komt voor van Pakistan 

tot en met Indonesië en noordwaarts tot in 

Oessoeriland (de Aziatische oostkust van 

Rusland). De op Taiwan voorkomende 

ondersoort is Ninox scutulata japonica, die ook 

op Japan en in Zuid-Korea voorkomt. Deze uil 

trekt ‘s winters naar het zuiden tot op de 

Filippijnen en in Indonesië.  

De soorten uit het geslacht Ninox lijken door de 

vorm van de snavel en het gestreepte 

verenpatroon oppervlakkig gezien op 

(boom)valken en onderscheiden zich daardoor 

van de andere soorten uilen. Het Latijnse 

scutalata betekent “diamantvormig” en verwijst 

naar het verenpatroon. 

  

De geslachtsnamen Strix en Asio zijn beide 

terug te voeren op oude Griekse namen voor 

uilen. De naam Ninox is een samenvoeging van 

Ni (is  Grieks voor onbekend) en Nox (van 

Noctua, wat nacht betekent). 

 

Marktontwikkelingen 
 

Prijzen 

Er is sinds kort een nieuwe Michel China 

catalogus 2013 uitgekomen. Voor de VRC zijn 

daarin flinke prijsdalingen te vinden. Zo zakte de 

cataloguswaarde van de Goudvissen serie van 

200 euro in 2012 naar 120 euro. De voorzitter 

heeft gesproken met ons lid Bas Haveman 

(voorzitter van de Duitse China Filatelie en 

gediplomeerd keurmeester) over wat de oorzaak 

zou kunnen zijn van deze prijsverschillen t.o.v. 

2012. Hij vertelde dat veel Duitse handelaren 

hun voorraden VRC op de markt hebben 

gebracht. De hoeveelheden zijn zo groot dat de 

redactie van de Michel catalogus zich 

genoodzaakt zag, deze zegels in prijs te laten 

zakken. 

Jan Bertens vertelt dat het moderne jaren 60/80 

materiaal van de VR China momenteel zo’n 30% 

minder waard is dan zo’n anderhalf jaar geleden. 

De meeste Chinezen, die dit opkochten zijn geen 

verzamelaars, doch beleggers. 

Nu in de Westerse landen er alom crisis is, 

houden ook de grote Chinese beleggers de hand 

meer op de knip. De handelaren reageren daar op 

hun beurt weer op, door wat voorzichtiger met 

hun aankopen om te gaan. 

Het meeste materiaal van de Liberated Areas is 

thans cultureel erfgoed in China. Vanuit Hong 

Kong wordt het nog wel aangeboden, doch tegen 

prijzen, die wij niet gewend zijn, soms 

200/300% van de (inmiddels wel wat 

achterhaalde) Yang Catalogus prijzen. 

 

Vervalsingen 

Er komen valse zegels van de VRC op de markt 

die nauwelijks meer te onderscheiden  zijn van 

echte zegels. Valse aapjes(zegels) bv. worden op 

eBay verkocht voor echt, ze zijn niet meer te 

onderscheiden op de scan. Er zijn enkele 

kenmerken waaraan deze vervalsingen zouden 

zijn te herkennen. Deze zijn minuscuul. De 

kwaliteit is zo professioneel dat deze slechts met 

behulp van een microscoop te onderscheiden zijn 

van echt.  De kleuren, het papier, het is niet meer 

te zien. Mogelijk worden deze zegels illegaal 

gedrukt in een officiële drukkerij in de VRC.  

Jan Bertens zegt: “De moderne druktechnieken 

zijn dermate goed, dat het nauwelijks nog van 

het originele materiaal is te onderscheiden. Ik 

vraag me dan ook af, waar keurmeesters van dit 

materiaal zich op baseren, als ze uitspraken doen 

over echt of namaak. Ik heb zelf vele jaren in het 

drukkersvak gezeten, maar ik zou het niet meer 

aandurven. 

Daarom wellicht ook een terughoudende reactie 

van veel handelaren bij aankoop van dit 

materiaal.” 

De grote Chinese handelaren (in China) vroegen 

voorheen waar de verzamelingen vandaan 

komen. Als deze uit Europa kwamen kochten 

deze handelaren zonder vrees. Nu echter komen 

deze vervalsingen ook in Europa op grote schaal 

op de markt en de grote Chinese handelaren 

aarzelen met aankopen. 
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Rob Ronde 

Valse zegels van Formosa 
 

In de veiling van november werden 3 zegels uit 

Formosa  aangeboden  en geveild. Ed Boers 

heeft deze zegels alvorens deze werden 

ingeschreven in de veilinglijst, op echtheid 

onderzocht. 

 

Formosa  is de vroegere naam voor het huidige 

Taiwan In 1583 voer een Portugees schip langs 

het eiland, dat destijds door de bewoners 

Tapanga werd genoemd. De kapitein van het 

schip noemde het eiland Ilha Formosa 

(Portugees voor Prachtig Eiland). 

 

 
Kaart van Formosa uit ca 1640 door Johannas 

Vingboons 
 

In 1624 vestigde de (VOC) zich op het eiland 

omdat dat op het vasteland van China (destijds 

Cathay genoemd) verboden werd. Het bestuur in 

Nederlands Formosa werd gevoerd vanuit een 

fort genaamd Fort Zeelandia in de plaats Tainan. 

Het eiland werd niet bezet, maar er werd 

samengewerkt met de plaatselijke dorpshoofden. 

De VOC organiseerde het onderwijs waardoor 

de inheemse bevolking gekerstend werd. Er 

werden suikerplantages aangelegd. 

De inheemse bevolking was verwant aan de 

Filipino's. Door het economische succes van de 

VOC in de rietsuikerhandel vestigden er zich 

vanaf 1635 en ook steeds meer Chinese 

opstandelingen en huurarbeiders. Toen rond 

1645 er op het vasteland een burgeroorlog 

uitbrak waardoor de  Ming-dynastie door de 

Qing-dynastie werd verdreven, trok een groot 

guerrilla leger van opstandelingen- leider Zheng 

Chenggong alias Koxinga naar het eiland en 

ging de strijd aan met de VOC. Na de overgave 

van Fort Zeelandia in 1662 hield de VOC het er 

voor gezien. 

Tot 1683 regeerde Koxinga zijn Koninkrijk van 

Tungning, waarna de Chinezen het eiland 

inlijfden. In 1885 werd het een provincie van 

China. 

In april 1895 werd Formosa na de eerste Chinees 

- Japanse Oorlog van 1894 en '95 door China aan 

Japan overgedragen. Toen nieuws daarvan het 

eiland bereikte werd op 23 mei 1895 door een 

groep Taiwanezen de Republiek Formosa 

uitgeroepen. Op 29 mei landden Japanse troepen 

op het eiland en na een periode van oorlog viel 

op 21 oktober Tainan als laatste stad en begon de 

inlijving in het Japanse keizerrijk, die tot 1945 

zou duren.  

In augustus-september 1895 werden door de 

Republiek eigen zegels uitgegeven in de 

waarden 30, 50 en 100 cash, zie de beschrijving 

in de Stanley Gibbons catalogus. De hieronder 

afgebeelde zegels lijken op de daar beschreven 

Die III, nrs. R8, R9, R10. Ze zijn echter vals.  
 

Uitgifte Formosa  1895 - falsificaten 
 

Kenmerken van deze 3 falsificaten zijn: 

- De zegels zijn op veel dikker papier gedrukt 

dan de oorspronkelijke uitgaven  

- De tanding is voor alle drie de exemplaren 

verschillend, terwijl de originelen tanding 11½ 

of 12 hebben; 

- De waarden horen met een los stempel in het 

zegel te zijn geplaatst, maar hier zijn ze 

kennelijk met de rest van het zegel mee gedrukt. 

Het eerste zegel is uitgevoerd dan de 2 laatste, 

maar de lijntanding zorgt ook bij echte zegels 

voor verschillende formaten. De zegels werden 

in verschillende kleur variëteiten gedrukt, dus de 

kleur is niet beslissend. 

De zegels hebben inmiddels een plaats gekregen 

in de verzameling van falsificaten van de 

studiegroep. 
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Bronnen: Internet, Stanley Gibbons Stamp 

Catalogue Part 17. China. Eigen archieven  

Rob Ronde 

  

Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

   
 

23 mei – serie 2012-11 

De 70
ste

 verjaardag van “Besprekingen op het 

Yan’an Forum over literatuur en kunst” 

In mei 1942 heeft de CCP een forum gehouden 

in Yan’an in de provincie Shaanxi. Een van de 

opmerkelijkste toespraken van Mao Zedong die 

de rol van literatuur en kunst in het land aan de 

orde bracht. 

(2-1) oude locatie van het forum. 

(2-2) welvaart van literatuur en kunst. 

Twee zegels van 1,20 yuan in vellen van 16 

zegels. 

 

 
 

9 juni – 2012-12 

Meubelen van de Ming en Qing dynastieën. 

(4-1) Huanghuoli tafel met rechte uiteinden voor 

Chinees schilderkunst en kalligrafie. 

(4-2) Huanghuoli vierkante tafel met snijwerk 

naar ontwerp van de Chi. 

(4-3) Huanghuoli hoge getailleerde vierkante 

wierooktafel met stenen blad. 

(4-4) Tieli tafel met uitstekende einden en het 

olifant ontwerp. 

Vier zegels van 1,20 yuan in 2 verschillende 

vellen van 12 zegels met zes maal 2 zegels se-

tenant. Ook een postzegel boekje van 12 Yuan. 

 

   
 

16 juni – 2012-13 

De derde Aziatische “Beach Games” zijn 

gehouden van 16 tot 22 juni in Haiyang, 

provincie Shandong. Een van de vijf grote multi-

sport evenementen in Azië. 

(3-1) Beach volleybal. 

(3-2) Rolschaatsen. 

(3-3) Waterskien. 

Drie zegels van 1,20 yuan in vellen van 12 

zegels.  

 

 
 

30 juni – 2012-14 

 Rode voetafdrukken van de CPC 

(6-1) Jinggangshan 

(6-2) Ruijin 
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(6-3) Zunyi 

(6-4) Huining 

(6-5) Yan’an 

(6-6) Xibaipo 

Alle zes zegels met een waarde van 1,20 yuan 

uitgegeven in vellen van 16 zegels. Ook een 

minivel met 2 complete series. 

 
1 juli – 2012-15 

Het bereiken van volledige dekking van 

pensioenregelingen voor stedelijke en voor 

landelijke ingezetenen. Een enorme stap naar het 

doel van de opbouw van een welvarende 

maatschappij en fundamentele levensonderhoud 

voor iedereen te garanderen. M.a.w. een goede 

ouderdoms-zorg voor de inwoners van China. 

Een zegel van 1,20 yuan in vellen van 12 zegels. 

 

 
 

8 juli – 2012-16 

Het nationaal museum van China ligt ten oosten 

van het Tiananmen plein in Beijing, tegenover 

de grote hal van het volk. Zijn voorganger, het 

voorbereidend bureau van het National Museum 

of History werd opgericht op 9 juli 1912. Een 

reden om enkele zegels uit 1964 opnieuw, maar 

nu met een randje, uit te geven. 

(2-1) Zun (vat) uit de collectie van het nationaal 

museum van China (SG 2206). 

(2-2) Ding (ketel) uit de collectie van het 

nationaal museum van China (SG 2207). 

Twee zegels in vellen van 12 se-tenant met een 

waarde van 1,20 en 3 yuan 

 

 
27 juli – 2012-17 

De 30
ste

 Olympische spelen, waarbij meer dan 

tienduizend atleten uit ruim 200 landen aan 

hebben deelgenomen. Ter gelegenheid van de 

opening op 27 juli in Londen zijn vier zegels van 

1.20 yuan uitgegeven. 

(4-1) Voetbal 

(4-2) Tennis 

(4-3) Paardensport 

(4-4) Atletiek 

 

   

  
 

1 augustus – 2012-18 

Vroege generaals van het volksleger. 

(5-1) Zhao Bosheng (1897-1933) 

(5-2) Duan Dechang (1904-1933) 

(5-3) Xie Zichang (1897-1935) 

(5-4) Zeng Zhongsheng (1900-1935) 

(5-5) Dong Zhentang (1885-1937) 

Vijf zegels van 1,20 yuan in vellen van 16 

zegels. 
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1 augustus – 2012-19 

De zijderoute was een oude verbindingsweg 

tussen China en het Westen. 

Het begon bij Chang’an (het huidige Xi’an) en 

Luoyang, hoofdsteden van de Han en Tang 

dynastie en strekte zich westwaarts uit naar het 

Romeinse rijk en Noord-Afrika en zuidwaarts 

naar India via Shaanxi, Ningxia, Gansu, Qinghai 

en Xinjiang. De handelsroute bestrijkt veel 

landen in Midden- en Zuid-Azië, Noord-Afrika 

en Oost-Europa. 

Vier zegels van 1,20 yuan in vellen van 12 

zegels en een minivel met 2 series. Tevens een 

blokje van 6 yuan. 

(4-1) millennia oude hoofdstad. 

(4-2) de prachtige bergpas in de woestijn. 

(4-3) een mysterieus koninkrijk. 

(4-4) uitzonderlijk landschap van de westelijke 

regio’s. 

 

  

  
 

23 augustus – 2012-20 

Chinese folklore. Liu Sanjie een legendarisch 

folk song zangeres van het Zhuang volk die 

leefde in een Zhuang dorp in de Tang Dynastie 

(618-907).  

(4-1) de onsterfelijke zangeres in het Zhuang 

dorp. 

(4-2) de strijd van het gezonde verstand door 

wisselzang. 

(4-3) de zijden bal, getuige van de liefde tussen 

Liu Sanjie en haar geliefde A’niu. 

(4-4) reis naar de hemel op een karper 

Vier zegels van 1,20 yuan in vellen van 16 

zegels. Bovendien uitgegeven een 

postzegelboekje van 8 yuan. 

 

 
28 augustus – 2012-21 

Hetian jade gewonnen in Hetian in de bergen 

van Kunlun in Xinjiang.  

(4-1) jade bixie (mythisch dier) die het kwaad 

afweert. 

(4-2) jade met de karakters “Chang Le” en graan 

patronen. 

(4-3) jade wijn kopje met twee oren op een 

zilver vergulde houder. 

(4-4) jade olifant met twee kinderen die zijn rug 

schoonmaken. 

Vier zegels van 1,20 yuan in vellen van 12 

zegels. Tevens een velletje met één serie. 
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31 augustus – 2012-23 

Een zestal zegels met de titel “Ci of the Song 

Dynasty” 

Ci  is een soort klassiek Chinees gedicht uit de 

Song Dynastie (960-1279), na de dichtkunst uit 

de Tang Dynastie een nieuw hoogtepunt in de 

Chinese literaire geschiedenis. 

Zes gedichten op de zegels in een velletje met de 

waarden 80 fen, 4x 1,20 en 3 yuan. 

 

 
 

3 september – 2012-24 

De 60
ste

 verjaardag van de Yanbian Koreaans 

autonome prefectuur in de provincie Jilin. De 

enige autonome prefectuur voor de Koreaanse 

etnische groep en het grootste Koreaans bevolkte 

gebied. Drie zegels van 1.20 yuan bieden een 

blik op Yanbian. 

(3-1) oogst dans. 

(3-2) hymne van welvaart. 

(3-3) ode aan de harmonie. 

De zegels zijn uitgegeven in vellen met 15 

zegels en in een minivelletje met drie series. 

 

 
13 september – 2012-25 

De Qin stroken van Liye zijn officiële archieven 

van de regering van het graafschap Qianling in 

de Dongting prefectuur ten tijde van de Qin 

dynastie (221-206 BC). In juni 2002 werden 

ongeveer 37000 stroken opgegraven uit de ruïnes 

van de oude stad Liye in het graafschap 

Longshan, provincie Hunan. Alle stroken hebben 

met penseel beschreven karakters en zijn meestal 

regeringsverordeningen en documenten. Een 

23x4,5 cm houten strook die was gevonden heeft 

de vermenigvuldigingstabel en karakters op 

beide zijden, de vroegste berekeningstabel ooit 

in China gevonden. De inscriptie van de Qin 

kalender op een strook is een officiële 

regeringsbrief die belangrijke informatie 

verstrekt voor de studie en restauratie van de 

kalender. 

(2-1) vermenigvuldigingen 

(2-2) Qin kalender.  

Twee zegels se-tenant elk 1,20 yuan in vellen 

van 12 zegels. 
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26 september – 2012-22 

Gelegen in de stad Guanghan in de noordelijke 

Chengdu vlakte Sichuan provincie, zijn de 

Sanxingdui ruïnes van een prehistorische cultuur 

daterend van 4800 tot 2000 jaar terug. Een 

indrukwekkend scala van voorwerpen zijn op die 

plaats opgegraven. Geprezen om zijn bijzondere 

producten op het hoogtepunt van Chinese 

bronzen beschaving. 

(2-1) gekroond masker met uitstekende ogen. 

(2-2) knielend persoon die een offer brengt. 

S/S groot staand figuur. 

Twee zegels van 1,20 yuan in vellen van 16 

zegels en een blokje van 6 yuan. 

 

 

 
 

20 oktober – 2012-28 

Chinees keramiek, Dehua porselein. 

(4-1) wit geglazuurde driepoot met dubbele 

handgreep en drakenafbeeldingen. 

(4-2) wit geglazuurde pot met handvaten in de 

vorm van een olifantenkop en snoerpatronen. 

(4-3) wit geglazuurde boeddhistisch zittend 

beeld (Avalokitesvara) 

(4-4) wit geglazuurde boeddhistisch staand beeld 

(Bodhidharma) 

Vier zegels elk 1,20 yuan in vellen van 16 zegels 

 

 
26 oktober – 2012-27 

Handelaars van China. 2012 markeert de 140
ste

 

verjaardag van de “China Merchants Group” 

(3-1) opstart in Pujiang 

(3-2) ontwikkeling van Shekou 

(3-3) bereiken van meer glorie 

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

vellen van 12 zegels. Tevens een minivel met 

twee series. 

 

 

 
 

8 november – 2012-26 
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Het 18
de

 nationale congres van de 

communistische partij van China. 

(2-1) Ontwikkeling van de wetenschap 

(2-2) Vooruitgang 

Twee zegels van 1,20 yuan se-tenant in vellen 

met 8 sets en een blokje van 6 yuan met de Hal 

van het volk. 

 

Op de volgende bladzijde staat nog het 

uitgifteprogramma van de VRC voor 2013. 

D.v.E. 

 

Rectificatie 

Jan Kaiser schrijft ons:  

Ik las de tekst in het vorig nummer bij de zegels 

met paddenstoelen van Taiwan. De vogel op het 

velletje met de vier zegels is geen parelhoen (die 

komen uitsluitend in Afrika voor) maar een 

Swinhoe fazant (een prachtige rood wit blauwe 

fazant die uitsluitend op Taiwan voorkomt). Ik 

heb deze fazant vroeger zelf ook als siervogel 

gehouden. 
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Postzegelveiling Rijnmond 
 

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

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

 

Postzegelveiling Rijnmond is de grootste van alle kleine Nederlandse 
veilingen op postzegelgebied. 

In onze 68e veiling van 14 en 15 december 2012 werden de kavels China weer 
tegen goede prijzen verkocht.  

 

Kavel Beschrijving                 Inzet Opbr. 
752 China Red Revenue Mi.30 VF gebr. (zie centrering)          80    160 
753 China Red Revenue Mi.33 II (*) VF geen gom (mooi zegel)   1200  2200 
 

Onze volgende veiling is op 24 en 25 mei a.s. in Brasserie Woudenstein op het 
terrein van Excelsior in Rotterdam;  

de catalogus staat binnenkort op onze website 
Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden; renteloze voorschotten zijn 

mogelijk.  
 


