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Redactioneel 

Het tweede nummer van deze jaargang kan 

gelukkig wat vroeger in het jaar verschijnen dan 

de afgelopen jaren gebruikelijk. Dat biedt goede 

hoop dat we dit jaar weer een complete 

jaargang met vier nummers kunnen uitbrengen. 

In dit nummer ronden we twee interessante 

series artikelen af. Ten eerste die van Ed Boers 

over Tibet. We kunnen nu allemaal goed over 

dit bijzondere verzamelgebied meepraten. Ten 

tweede die van medelid en keurmeester Walter 

Havemann over het onderscheid tussen 1e en 2e 

oplagen van de vroege uitgiften van de 

Volksrepubliek. Ook in deze aflevering weer 

heel praktische handreikingen om een goed 

onderscheid te kunnen maken. 

Daarnaast nog een aantal bijdragen over 

verschillende onderwerpen. Twee recente 

series met vogels hebben Jan Kaiser weer 

geïnspireerd tot een beschrijving. Ai Li-shan 

neemt ons weer mee in twee bijzondere stukjes 

van de Taiwanese postgeschiedenis. Onze 

voorzitter levert een beschrijving van de historie 

van de Zijderoute met een recente Chinese serie 

als illustratie. Ook wordt u weer up to date 

gebracht voor alle uitgiften van de 

Volksrepubliek en Taiwan.  

Kortom, weer een gevarieerd nummer waarin 

vast ook wat van uw gading te vinden is.  

U kunt in dit nummer tenslotte ook het 

Jaarverslag over 2013 van onze studiegroep 

lezen. In een aantal opzichten gaat het best 

goed, maar het wordt steeds duidelijker dat 

voor de continuïteit de bijdragen van nieuwe 

mensen nodig zijn, in het bestuur, maar ook bij 

het vullen van het Bulletin. De basis van actieve 

leden voor de activiteiten van de club is al smal 

en dreigt op korte termijn nog een stuk smaller 

te worden. Een oproep om na te gaan wat u bij 

kunt dragen is al eerder gedaan, maar wordt 

hier nog maar eens herhaald… 

Bestuursmededelingen 

Verslag bijeenkomst van 8 februari  2014 

Mededelingen 

De voorzitter wenst de aanwezigen leden een 

gelukkig nieuwjaar, volgens de Chinese 

jaarkalender is 2014 nu het jaar van het paard.  

Vanwege regelmatig terugkerende 

gezondheidsklachten van de Secretaris en de 

Voorzitter leggen beiden hun bestuursfuncties 

neer per 31 december 2014. Zij hebben beiden 

al verschillende leden benaderd om een van de 

vacatures als bestuurslid van de Studiegroep in 

te vullen. 

De tweedaagse Filateliebeurs in Hilversum trok 

dit jaar minder bezoekers dan in voorgaande 

jaren. De voorzitter bedankt de leden (Dick van 

Eijl en zijn vrouw, Peter Fidder, Jan Marijs, en 

Jaap Eijkenduijn) die zich dit jaar ook weer 

spontaan hebben opgegeven om de stand te 

bemannen. Peter Fidder geeft aan voor het 

komende jaar 2015 weer graag te willen staan. 

Dick van Eijl  vindt de nieuwe locatie voor de 

beurs prima! De hal ligt op enkele minuten 

lopen van het treinstation. Hij vindt het jammer 

dat er geen nieuwe leden zich hebben 

aangemeld, de beurs is  een uitstekende 

gelegenheid om informatie te delen. 

Cheng Lin is nog altijd naarstig op zoek naar een 

vervanger als Penningmeester. 

Johan Sevenhuijsen meldt dat het nieuwe 

Bulletin helaas nog niet kon worden afgerond. 

Naar verwachting gebeurt dat nu in de 

voorjaarsvakantie.  
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Johan heeft een gesprek gehad met Ger van 

Driel. Zijn gezondheid en leeftijd zijn de reden 

dat hij stopt met het schrijven van 

achtergrondinformatie over de nieuwtjes van 

Taiwan. Johan vraagt een ieder die Taiwan als 

verzamelgebied heeft en graag  zijn kennis wil 

delen met onze leden, contact met hem op te 

nemen!  

Rondvraag 

Peter Fidder meldt dat Postzegelvereniging 

Nunspeet op 3 mei een verzamelbeurs 

organiseert. Op de website van de vereniging 

kunt u de details hierover vinden. 

Dhr Reinoud Bransen is vandaag voor het eerst 

op kennismakingsbezoek bij ons en stelt zich 

voor. Hij is 45 jaar en verzamelt al 40 jaar China, 

maar ook andere landen. Hij vind het prettig om 

met mensen om te gaan en filatelistisch bezig 

zijn, zo vertelt hij. 

Dhr. Danen vraagt om een lijst van leden die 

een e-mail adres hebben, om met leden te 

kunnen schrijven over de gezamenlijke hobby. 

Dhr Khouw en Eijkenduijn vragen aan het 

bestuur of er mogelijkheden zijn voor een 

nieuwe eenvoudige folder, bijvoorbeeld op A4 

formaat, om op beurzen uit te delen. 

Veiling 

Na de pauze veilt onze veilingmeester Johan 

Sevenhuijsen weer “met vakmanschap” de 95 

aangeboden kavels van veiling nr V207. Er zijn 

voor deze veiling 29 schriftelijke biedingen 

uitgebracht. Er zijn 48 kavels  (51 %)  verkocht. 

Om 12.45 uur werd de bijeenkomst afgesloten. 

Miep Ronde 

Verslag jaarvergadering van 12 april 2014 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 

18 leden welkom; 9 leden hebben te kennen 

gegeven verhinderd te zijn. 

Er zijn dit jaar 4 leden die 25 jaar lid zijn van de 

Studiegroep, t.w. Mevr. G. Kitzen-v.d. Wouw, en 

de heren P.N Davey, J.R. Eijkenduin en H.J. 

Beumer. De heer G.W.A. van Driel is 40 jaar lid. 

Alle jubilarissen krijgen een presentje. Ger van 

Driel zal zijn redactionele werkzaamheden, 

gedwongen door zijn gezondheid, met spijt in 

het hart moeten neerleggen. De voorzitter 

bedankt Ger voor al het werk dat hij vele jaren 

voor de Studiegroep heeft gedaan, zowel in 

redactionele als ondersteunende zin. 

De financiële stukken zijn door de kascommissie 

in orde bevonden en hun verslag wordt 

goedgekeurd.  De Financiële Verslaglegging 

2013 en de Begroting 2014 worden door de 

penningmeester Cheng Lin toegelicht en er 

waren geen vragen van de aanwezige leden. Er 

zijn door de penningmeester 2 leden, wegens 

het niet voldoen van de jaarlijkse contributie, 

voorgedragen voor royement, dit voorstel 

wordt overgenomen door de aanwezige leden.  

Dhr. Ton van Doornen vraagt aan de 

Penningmeester of de jaarlijkse contributie kan 

worden verlaagd. Cheng Lin vertelt dat de vaste 

lasten voor de Studiegroep steeds hoger 

worden. Om die reden is een  

contributieverlaging niet mogelijk. Ton kan zich 

hier in vinden. 

Max Ossevoort vraagt hoeveel leden de 

Studiegroep nu heeft. Antwoord: 123 leden. De 

meeste verenigingen aangesloten bij de K.N.B.F. 

hebben een gering ledenverlies. 

Last but not least! Er zijn momenteel 4 

vacatures voor het Bestuur!  
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De KNBF geeft elke maand een Nieuwsbrief uit 

met daarin interessante artikelen van de 

aangesloten Studiegroepen. U kunt deze brief, 

alleen per e-mail, verkrijgen via het secretariaat. 

De voorzitter vraagt of de leden die een e-mail 

adres bezitten dit willen doorgeven aan de 

secretaris. De reden van dit verzoek is dat het 

bestuur de uitnodigingen voor het bijwonen van 

de bijeenkomst en de veilinglijst indien mogelijk 

per e-mail wil versturen. Dit i.v.m. de steeds 

hoger wordende porto- en andere kosten. 

De heren Khouw en Eijkenduijn gaan een 

nieuwe “Look” maken voor de Informatiefolder. 

Aan de aanwezige leden wordt de jaarlijkse 

filatelistische attentie uitgereikt.  

Na de pauze werden, dit keer door Jaap 

Eijkenduin, de 107 aangeboden kavels van V208 

geveild. Er waren 29 schriftelijke biedingen, 43 

retouren, 60 procent is verkocht. Daarmee blijft 

het aantal ingeleverde kavels en het aantal 

verkochte kavels stabiel. 

Om 12.45 uur werd de bijeenkomst afgesloten. 

Miep Ronde, secretaris 

 

 

 

 

Ledencontact 

Ons medelid, de heer Koenders, heeft te 

kennen gegeven dat hij graag ook buiten 

de bijeenkomsten contact wil met andere 

leden van de studiegroep. Hij steunt het in 

de juni-vergadering besproken plan om een 

lijst van mailadressen te maken om 

onderlinge contacten te bevorderen. Wil 

iedereen die daar ook belangstelling voor 

heeft zijn mailadres doorgeven aan onze 

secretaris (miepronde@kpnplanet.nl)? Dan 

kan het bestuur daar werk van maken! 
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Onderscheid tussen 1
e
 en 2

e
 oplage Volksrepubliek II 

 

Walter Haveman 

 

Ons medelid Walter Haveman, keurmeester van 

de Duitse bond, publiceerde in ons Duitse 

zusterblad een mooi artikel over het onderscheid 

tussen de 1
e
 en 2

e
 oplage van de eerste series 

van de Volksrepubliek. Hij heeft ons 

toestemming gegeven dit in vertaling te 

plaatsen. Hieronder het tweede deel van dit 

artikel, waarin het onderscheid bij de 

afzonderlijke series verder beschreven wordt. 

 

Mi 77-81 en NO 179-183 – 1
e
 Jaardag 

van de Volksrepubliek 

 

 

 

Aantallen 1e oplage: 

100 $     1.000.000 (NO) 1000 $ 250.000 
400 $     1.200.000 (NO) 2500 $ 250.000 
800 $     2.500.000 (NO) 5000 $ 800.000 
1000 $        500.000 (NO) 10000 $ 250.000 
2000 $       500.000 (NO) 20000 $ 250.000 

Bij het grootformaat zegel (Mi 79 en NO181) is 

het onderscheid duidelijk te zien aan de 

schaduw-punten in de vlag rechts onder de 

grote gele ster.  

 

     

1
e
 oplage               2

e
 oplage 

 

1e oplage: de punten in de vlag lopen parallel 

aan de zijde van de ster 

2e oplage: de punten lopen niet parallel aan de 

zijde van de ster 

Bij de zegels in kleiner formaat is het verschil 

zichtbaar in de onderste rode band om de 1. 

 

    

1
e
 oplage  2

e
 oplage 

 

1e oplage: de band versmalt duidelijk in de 

bocht 

2e oplage: de band is overal even dik en heeft 

een rondere vorm 
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Als dit geen uitsluitsel geeft, kijk dan naar de 

bovenste rode band om de 1: 

1e oplage: de bovenkant van de band is half zo 

dik als het horizontale deel daaronder 

2e oplage: de band is overal even dik 

 

Mi.nr. 82-83 en NO 184-85 – 1
e
 Chinese 

postconferentie 

 

Aantallen 1e oplage: 

400 $     1.050.000 (NO) 2500 $ 400.000 
800 $     2.375.000 (NO) 5000 $ 800.000 
 

             
1

e
 oplage  2

e
 oplage 

 

Bij de 1e oplage staan onder de rechthoek 

tussen 1e en 2e karakter 3 lijntjes, bij de 2e 

oplage zijn dat er 4 

Mi. nr. 84-86 en NO 198-200 – Verdrag 

tussen China en de USSR 

 

 

 

Aantallen 1e oplage: 

400 $     1.000.000 (NO) 2500 $ 500.000 
800 $     2.500.000 (NO) 5000 $ 800.000 
2000 $         700.000 (NO) 10000 $ 500.000 

Voor een snelle eerste beoordeling is het 

gebruikte papier van belang: bij de 2e oplage is 

veelal gebruik gemaakt van dunner papier, 

vanaf de achterzijde ziet met duidelijk het druk 

reliëf van de voorkant doorschijnen. Dit geeft 

echter slechts voor 90% zekerheid: bij ongeveer 

10% van de 1e oplage is het reliëf vanaf de 

achterkant goed zichtbaar en ongeveer 10% van 

de 2e oplage is op dikker papier gedrukt. 

 

Daarnaast is de kleur het hoofdcriterium. Het 

kleuronderscheid is bij de rode en blauwe 

zegelks alleen door vergelijking van zegels van 

1e en 2e oplage te herkennen. Het onderscheid 

is zo gering, dat die in een afbeelding niet is 

weer te geven. Bij de groene zegels heeft de 1e 

oplage duidelijk een donkerder en krachtiger 

kleur dan de 2e oplage. Kijk bij beoordelen van 

een serie dus het eerst naar die zegels. 

 

 1e oplage 2e oplage 

400 $ Meer karmijn in het 

rood 

Lichter rood 

800 $ Donkerder, krachtig 

groen 

Geliger groen 
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2000$ Donkerder blauw Lichter blauw 

 

Een manipulatie van de kleuren om 2e oplage 

meer op de 1e te doen lijken is niet mogelijk. 

Zonlicht verbleekt de zegels, waardoor de 

kleuren juist meer op 2e oplage zullen gaan 

lijken. 

 

 

 

 

Mi.nr. 110-112 – 30
e
 Jaardag CCP 

 

 

 

Aantallen van de 1e oplage: 

400 $     2.500.000   
500 $     1.500.000   
800 $     6.000.000 
 
Belangrijk kenmerk is het papier. Bij bekijken 
van de zegels met strijklicht onder een hoek van 
10-20o hebben de zegels van de 1e oplage glad of 
ook wel horizontaal gestreept. Het reliëf van de 
onderkant van de kraag is vanaf de achterkant 
niet zichtbaar, ook niet een beetje. Bij de 2e 
oplage ziet men op deze manier bekeken de 
lange gebogen streep van de onderkant van de 
kraag in reliëf. 

Wat de kleuren betreft is er bij de 400 $ bruin 
weliswaar sprake van zichtbaar verschil, dat zich 
echter niet eenduidig laat beschrijven. Bij de 500 
$ heeft de 1e oplage een frisse, sappige kleur 
groen, terwijl de 2e oplage meer grijzig groen is. 
Het kleuronderscheid is bij deze waarde 
duidelijker dan het onderscheid in papier. Voor 
de 800 $ geldt dat de 1e oplage een stralend 
lichtrode kleur heeft, terwijl de 2e oplage in een 
meer naar karmijn neigend rood is gedrukt. Ook 
bij deze waarden is het onderscheid alleen bij 
vergelijking te zien. 
 
Mi. nr. 113-15 – Vredescampagne 

 
Aantallen van de 1e oplage: 
400 $     1.800.000   
800 $     4.500.000   
1000 $     1.650.000  

Het makkelijkst onderscheid is dat in de 

tanding: 1e oplage 12 1/2 , 2e oplage 14. 

 

  

1
e
 oplage               2

e
 oplage 

 

Er is ook een duidelijk onderscheid in het beeld: 

in de onderste bes in de lauriertak is bij de 1e 

oplage een kringeltje aanwezig, bij de 2e oplage 

staat daar het Chinese karakter ‘da’. 

 

Mi.nr 122-26 – 2 Jaar Volksrepubliek 
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Aantallen van de 1e oplage: 

100 $     1.500.000   
200 $     2.000.000   
400 $     2.000.000  
500 $     1.500.000 
800 $     7.000.000 
 

Bij de moeilijk van elkaar te onderscheiden 

oplagen van deze serie treft men veel vaker dan 

bij de andere uitgiften series die gemengd zijn 

samengesteld uit zegels uit beide oplagen. 

Mogelijk kwam de 2e oplage in de verkoop 

voordat alle zegels van de 1e oplage uitverkocht 

waren, zodat gemengde series uitgeleverd zijn. 

Het is in ieder geval aannemelijk dat de 

verkoopmedewerker juist bij deze uitgave de 

beide oplagen ook niet uit elkaar heeft kunnen 

houden, als hem dat al geïnteresseerd had. 

Onderscheid tussen beide oplagen is er in de 

eerste plaats bij het papier. Bij het van de 

achterkant bekijken van de zegels zodanig dat 

het reliëf met schaduwen zichtbaar wordt 

(strijklicht) is bij de 2e oplage de buitenste cirkel 

van het wapen zichtbaar.  

Het voor de 1e oplage gebruikte papier heeft 

een glad oppervlak en in een aantal gevallen 

een horizontale ribbeling. Bij de 2e oplage heeft 

het papier eerder een net-structuur. 

Ook hier geeft dit echter slechts voor 90% 

zekerheid: bij ongeveer 10% van de 1e oplage is 

het reliëf vanaf de achterkant goed zichtbaar en 

ongeveer 10% van de 2e oplage is op dikker 

papier gedrukt. 

Ook bij de kleuren is sprake van onderscheid; 

dat verschilt echter tussen de waarden. De druk 

van deze zegels is tweekleurig. De kleur van het 

gedrukte gele netwerk moet ook bekeken 

worden. De 1e oplage heeft meestal een 

krachtiger geel in deze onderdruk, bij de 2e 

oplage is het geel bleker. Voor de kleur van 

tekst en wapen geldt: 

 

 1e oplage 2e oplage opmerking 

100

$ 

Wittig 

blauw 

Donkerder 

blauw 

 

200

$ 

Bruin Bruin  2e oplage soms 

lichter bruin, 

onderscheid 

niet groot 

400

$ 

Bruinoranj

e 

Goudoranj

e 

duidelijk 

kleurondersche

id 

500

$ 

Krachtig 

groen 

Bleker 

groen  

duidelijk 

kleurondersche

id 

800

$ 

Helderroo

d 

Karmijnroo

d  

Onderscheid is 

onduidelijk; 

hier is 

onderscheid in 

de gele onder-

druk 

sprekender 

 

Het is bij deze serie nodig elk zegel afzonderlijk 

te bekijken op alle drie de kenmerken (papier en 

beide kleuren). Voor een duidelijke bepaling 
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moeten ze alle drie de zelfde kant op wijzen. 

Gestempelde zegels van de 1e oplage zijn 

daarbij nuttig als vergelijkingsmateriaal. 

 

Mi.nr. 127-28 – Lu Xun 

 

 

Aantallen van de 1e oplage: 

400 $     2.000.000 
800 $     4.000.000 

       

1
e
 oplage             2

e
 oplage 

 

Het onderscheid tussen 1e en 2e oplage is 
duidelijk: in het driehoekige vakje rechtsonder 
het portret staat bij de 2e oplage een punt.  
 
Mi.nr. 129-132 – Taiping opstand 

 

Aantallen van de 1e oplage: 
400 $     1.500.000   
800 $     2.500.000 
800 $     2.500.000 
1000 $     1.000.000 
 
Het onderscheid tussen 1e en 2e oplagen is in 
beide tekeningen door een ‘geheim teken’ 
zichtbaar.  

   

1
e
 oplage             2

e
 oplage 

 

Bij de zegels met de opstandelingen staat een 
extra arceerlijntje in de vlag linksboven.  

   
1

e
 oplage             2

e
 oplage 

 

Bij de zegels met de munt en de documenten 
staan bij de 2e oplage twee streepjes in een van 
de schubben van de draak rechts onderin de 
munt. 
 
Mi.nr. 133-36 – Landhervorming 

 

Aantallen van de 1e oplage: 
100 $     2.000.000   
200 $     2.000.000 
400 $     4.000.000 
800 $     7.000.000 
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1
e
 oplage             2

e
 oplage 

 

Ook hier is het onderscheid tussen beide oplagen 
goed zichtbaar: bij de 1e oplage staat er één 
horizontaal streepje tussen de benen van de 
ploegende boer, bij de 2e oplage zijn dat er twee. 
 
Mi. nr. 137-40 – Bevrijding van Tibet 

 
Aantallen van 1e oplage: 
400 $     2.000.000   
800 $     3.000.000 
800 $     3.000.000 
1000 $     2.000.000 
 
Bij deze uitgifte zit het onderscheid tussen beide 
oplagen in de tanding: 1e oplage: 12 ½, 2e oplage 
14. 
 
 
Mi.nr. 146-75 – Radio-gymnastiek 
 

 
 

De moeilijkheid bij het onderscheiden van beide 
oplagen van deze uitgifte is dat beide oplagen op 
dun papier gedrukt zijn. Daardoor worden zegels 
van de 2e oplage vaak ten onrechte voor 1e 
oplage aangezien. Er zijn kleurverschillen 
tussen beide oplagen, maar deze zegels 
verkleuren snel door zonlicht en chemische 
invloeden. Daarom is het niet zinvol het 
kleuronderscheid als beslissend criterium te 
gebruiken. Alleen bij het 9e blok echter is de 
kleur van de 1e oplage okerkleurig tot olijfgroen, 
terwijl de 2e oplage bruin is.  
Het onderscheid in papier is wel beslissend, 
zodra je die kunt vergelijken. 
Bij de 1e oplage is het papier zeer dun, het voelt 
fluweelachtig aan en is doorschijnend. Het 
papier van de 2e oplage is ook dun en aan de 
achterkant zeer glad. 
Pas op voor vervalsingen waarbij zegels van de 
2e oplage met het fijnste schuurpapier vanaf de 
achterkant dunner gemaakt zijn! 
De 1e oplage van de Gymnastiek uitgifte bestaat 
met afstempeling op verzoek van 31.12.55. Bij 
de 2e oplage zijn de data 27.12.55, 28.12.55 en 
31.12.55 bekend. 
 
Voor wie de verschillen tussen 1e en 2e oplage 
dieper gaand wil bestuderen: 
• Er zijn bij vele uitgiften meer 

onderscheidende kenmerken in de tekening 
te vinden 

• In sommige gevallen werden de zegels van 
beide oplagen in verschillende drukkerijen 
gedrukt, waardoor verschillen in de 
randschriften bekend zijn. 

• In sommige gevallen bleven de zegels van 
een rij in een vel per ongeluk ongetand, 
waardoor eenzijdig ongetande zegels 
ontstonden. Daarvan zijn even zovele 
vervalsingen bekend.  

• Bij Mi nr. 78, 2e oplage, is een vertanding 
bekend waardoor het zegel 5 mm langer is. 

• Bij Mi. 128, 2e oplage (Lu Xun) bestaan 
zowel vellen met 25 als vellen met 50 zegels. 

 

Gelegenheidsvelletjes 
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Twee gelegenheidsvelletjes t.g.v. het nieuwe 

Jaar van het Paard, 2014 
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Tibet als verzamelgebied VI 

 

Ed Boers 

 

Hieronder het zesde en laatste deel van de serie 

over de postale geschiedenis van Tibet. 

 

9. De Nepalese gerechtshoven in Tibet  

Imposant zijn de stempels die gebruikt zijn in de 

Nepalese gerechtshoven in Tibet. Over deze 

brieven is veel te vertellen. Omdat het 

onmogelijk is dit uitgebreid te behandelen in dit 

artikel,  beperk ik mij tot de grote lijn.  Het 

Thapatail-verdrag waarin de oorlog tussen Tibet 

en Nepal in 1855 werd beslecht gaf Nepal het 

echt om gerechtshoven in Tibet in te richten die 

zich zouden ontfermen over rechtspraak over 

Nepalezen die in Tibet verbleven. 

 

 

Het verdrag werd ceremonieel gesloten 

 

Direct vanuit de gerechtshoven werd post 

verstuurd zonder dat er een postkantoor in 

Tibet aan te pas kwam. De brieven zijn portovrij 

en werden nooit voorzien van postzegels. De 

post werd per koerier de grens over gebracht 

naar de grensplaatsen Rasuwa en Tatapani. In 

deze plaatsen werden  de post verder vervoerd 

door het Nepalese postsysteem naar de 

bestemming. 

 

Khasa Court 

Het eerste gerechtshof werd geopend in Khasa, 

vlak over de grens met Tibet. Dit gerechtshof 

deed dienst in 1895 en 1896. Volgens Frank 

Vignola ontfermde dit gerechtshof zich over 
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kwesties van Nepalese burgers die één 

Tibetaanse ouder hadden. Algemeen wordt 

aangenomen dat dit gerechtshof werd verlaten 

en vervangen door gerechtshoven in Kyrong en 

Kuti. Khasa beschikte – in tegenstelling tot 

Kyrong en Kuti - niet over een eigen stempel. 

Daarom dient aan de hand van andere 

kenmerken te worden  vastgesteld of brieven 

afkomstig zijn van Khasa. Post van dit 

gerechtshof is tamelijk zeldzaam. Er zijn 12 

stukken bekend. Afgelopen jaar vond ik er twee, 

waarmee er in ieder geval nu 14 stukken 

bekend zijn.  

 

Kuti Court 

Kuti maakte gebruik van een groot officieel 

stempel, dat u hieronder ziet afgebeeld.  

 

 

 

Het is gebruikt tussen 1896 en c. 1958. De 

vroegst bekende brief dateert uit september 

1897. Boven in het stempel is de maan en zon 

afgebeeld en linksonder in de inscriptie staat 

het Boeddhistische jaartal ‘53’ afgebeeld, 

hetgeen staat voor 1896. De brieven werden 

vervoerd vanuit Tibet en kwamen via de 

grensplaats Tatapani Nepal binnen. Tussen 1900 

en 1910 was er druk postverkeer vanuit dit 

gerechtshof.  In deze jaren werd de post in de 

grensplaats voorzien van een handmatige 

inscriptie ‘Tatapani + datum ‘(H33). Met ingang 

van 1911 kreeg Tatapani de beschikking over 

een eigen poststempel. Na 1910 nam het 

postverkeer af maar bleef doorlopen tot in de 

50-er jaren. Met de inval van de Chinezen kwam 

er een eind aan het bestaan van het 

gerechtshof. Brieven uit de jaren ’50 zijn 

buitengewoon zeldzaam. Hieronder een 

voorbeeld van een oude brief. 
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Brief verstuurd vanuit Kuti naar Kathmandu, te dateren in 1899 

 

Rechts naast het grote gerechtshofstempel het 

persoonlijke stempeltje van de 

gerechtsbeambte. Recht hierboven staat de 

inscriptie van de grensplaats ‘Tatapani’ + de 

datum van grensovergang. Rechtsonder het 

aankomststempel Kathmandu Nepal  

(stempeltype XV, D 75), waarvan de datum niet 

meer leesbaar is. Links de ontvangstdatum en 

boven aan de brief het zaaknummer. De 

inscriptie rechtsboven kan ik niet ontcijferen. 

 

Kyrong court 

Dit gerechtshof hield zich bezig met zaken die 

kinderen aangingen die geboren waren uit  

Tibetaanse ouders. Ook hier werd en goot 

stempel gebruikt dat lijkt op het stempel van 

Kuti, echter nu staat in de onderzijde van het 

stempel een vogel in plaats van een inscriptie. 

Ook hier dateert de eerst bekende brief uit 

1897. Alleen bij de allereerste brieven staat het 

grote stempel op de adreszijde. Al spoedig werd 

dit stempel op de achterzijde van de envelop 

geplaatst.  

De brieven werden vervoerd vanuit Tibet en 

kwamen via de grensplaats Rasuwa Nepal 

binnen. Tussen 1900 en 1910 werd de post in 

deze grensplaats voorzien van een handmatige 

inscriptie ‘Rasuwa + datum ‘ welke in een 

gedrukte lege cirkel werd geplaatst (H162). 

 

Stempel gebruikt door het gerechtshof in Kyrong 
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Ook bij dit gerechtshof dateert het grootste 

aantal verstuurde brieven tussen 1901 en 1910. 

Gedurende de Chinese bezetting tussen 1910-

1913 functioneerde het hof gewoon door. Er is 

een brief bekend die gedateerd is in januari 

1958, juist voor de overname door de Chinezen 

in 1959.  

Op de volgende pagina nog een voorbeeld van 

een brief uit dit gerechtshof. Rechtsonder ziet u 

in de cirkel de plaatsnaam Rasuwa + datum (dit 

‘stempel’ is kopstaand vervaardigd) 

(Stempeltype H 162a). Rechtsboven het 

aankomststempel Kathmandu. (stempeltype 

XIII). Het kleine stempeltje geheel rechts is 

geplaatst op de sluiting van de envelop en is het 

persoonlijke stempeltje van de behandelend 

rechter. Links op de envelop de aankomstdatum 

en bovenaan de aankondiging dat het om court 

mail gaat en het zaaknummer. 

 

 

Brief uit 1909 verstuurd uit Kyrong. 

 

Andere gerechtshofpost 

Vermeldenswaardig is nog de zgn. ‘Vokil-mail’, 

verstuurd vanuit Lhasa. Er zijn twee brieven 

bekend die verstuurd zijn door Vokil Jit Bahadur. 

De Nepalese regering werd in Lhasa 

vertegenwoordigd door een zgn. Vokil. Deze 

vertegenwoordigde de functie als ambassadeur 

maar deed ook dienst als rechter in het 

Nepalese gerechtshof in Lhasa. Dit gerechtshof 

functioneerde min of meer op gelijke wijze als 

dat in Kuti en Kyrong. De twee brieven die 

bekend zijn verschillen van die van Kyrong en 

Kuti in die zin dat deze door een koerier zijn 

vervoerd tot aan de bestemming in Nepal, 

zonder dat deze op enig moment zijn 

overgedragen aan het Nepalese postverkeer. Zij 

zijn dus niet voorzien van enig stempel en 

dragen alleen lakzegels. 

Ontleding van de brieven verstuurd uit Khasa, 

Kyrong en Kuti vereist kennis van de Nepalese 
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kalender en taal. Onlangs heb ik een brief 

gevonden die te dateren is in 1943. Uit deze 

jaren waren tot op heden (in tegenstelling tot 

de jaren 50) nauwelijks brieven bekend. 

 

 

 

Geïnspireerd? 

Met dit deel eindigt mijn reeks artikelen. 

Natuurlijk hoop ik dat ik u op enige wijze warm 

heb kunnen maken voor Tibetaanse filatelie en 

in het bijzonder de postgeschiedenis. Als we het 

hebben over Chinese filatelie is de postale 

geschiedenis van Tibet en het verzamelen 

hiervan natuurlijk compleet anders dan 

bijvoorbeeld het verzamelen van nieuwtjes van 

de VRC. Als het om Tibet gaat zijn ‘de vakjes’ 

snel gevuld en gaat het natuurlijk om heel 

andere zaken. Je zou een goede start kunnen 

maken met de basiszegels en deze te sorteren 

op kleur. Als je daarnaast naar de 

clichékenmerken gaat kijken is elk zegel 

lokaliseerbaar naar positie en is het op deze 

wijze een uitdaging om een vel te 

reconstrueren. Paren en blokken zijn 

noodzakelijk als men deze wil specificeren naar 

de zettingen. Wil men hiermee starten, dan is 

aankoop in het buitenland onontbeerlijk. In 

Nederland is nauwelijks iets te koop. Hoewel er 

steeds meer bekend is en wordt, blijft Tibet een 

gebied vol verrassingen. Er is veel bekend, maar 

veel beweringen zijn niet bikkelhard. Het 

dateren van het gebruik van stempels, het 

dateren van gebruikte kleuren en zettingen 

wordt steeds nauwkeuriger, maar er zijn geen 

harde data voorhanden zoals we die hier in de 

westerse wereld krijgen aangeleverd van 

filatelistische instanties. Het blijft daarom één 

grote puzzel die nooit zal sluiten. Mocht u meer 

willen weten over bepaalde onderwerpen die ik 

heb behandeld, schroom niet met mij contact 

op te nemen, ik weet niet alles maar wel wat. 

En een laatste tip die ik u wil geven: kijk uit met 

aankoop o.a. via internet. Van de 100 velletjes 

Tibetaanse zegels die worden aangeboden zijn 

er vrijwel zeker 100 vals. 

 

 

Teruggestuurd voor frankering 
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Brieven die teruggestuurd zijn om de frankering 

aan te vullen zie je niet zo vaak. Deze brief is op 

6 december 1964 in Peitou (een noordelijke 

voorstad van Taipei) verzonden naar de VS. 

Omdat het om een luchtpostbrief ging was het 

tarief NT$ 10 voor de eerste 10 gram en NT$ 10 

voor elke volgende 10 gram. Er was met NT$ 

4,50 gefrankeerd.  

In de rechterbovenhoek, onder de zegels is de 

aantekening 13/15.50 te zien. Dat betekent: de 

brief weegt 13 gram, er moet NT$ 15,50 worden 

bijgefrankeerd.  

Aan de envelop is een label bevestigd met een 

vrij zeldzaam port-stempel, afgestempeld 

Peitou, 8 december 1964. Het stempel heeft als 

tekst: “Dit poststuk is boven het gewicht en de 

frankering is onvoldoende. Voeg a.u.b. __ NT$ 

en __ cent aan frankering toe en post opnieuw.” 

(15 en 50 geschreven) 

Gewoonlijk wordt dit label na opnieuw 

verzenden verwijderd, maar dat is in dit geval 

niet gebeurd. Het is uitzonderlijk dat die intact 

bij de geadresseerde is aangekomen! 

Op de achterzijde van de brief is de extra NT$ 

15,50 geplakt.  

 

 

 

Die zegels zijn afgestempeld op 11 december 

1964, dus 5 dagen verschil tussen de zegels op 

voor- en achterzijde. Als je goed oplet kun je 

zulke voor extra frankering teruggezonden 

brieven vinden door het verschil in 

stempeldatum tussen de zegels en soms door 

de aantekening van gewicht en missende 

frankering. Zulke brieven zijn schaars, maar de 

moeite waard om naar te zoeken! 

 

Ai Li-shan 



 
China Filatelie 2014 22 

Uilen van Taiwan III 

  

Jan B. Kaiser 

 

Wederom gaven de posterijen van Taiwan in 

2013 een aantal zegels uit met daarop 

afbeeldingen van uilen. Deze nachtelijke vogels 

zijn moeilijk waar te nemen, of ze nu in Taiwan 

of bij ons voorkomen. Zoals gebruikelijk wat 

achtergrondinformatie. 

 

 

 

Otus lettia, vroeger ook wel Jubula lettia 

genoemd, de Aziatische manenuil, is op Taiwan 

vertegenwoordigd door de ondersoort Otus 

lettia glabripes, de Formosa-manenuil. Dit is een 

grijsbruine variant. Wordt abusievelijk ook wel 

eens de gekraagde dwergooruil genoemd, maar 

dat is feitelijk een andere soort (Otus lempiji), 

die in Maleisië, Thailand en Indonesië voorkomt.  

De naam lettia is een verbastering van lattia 

cusyal, zoals men deze vogel in Nepal noemt. 

Het Latijnse glabripes betekent “met kale, 

onbehaarde poten”, waarmee deze ondersoort 

zich onderscheid van de andere ondersoorten, 

waarbij de poten wel met veren bedekt zijn. 

Jubula is Latijn voor kuifje, maan (niet het 

hemellichaam) en verwijst naar de opvallende, 

ruige kuif van deze uilensoort. De Nederlandse 

naam manenuil is dus eigenlijk een letterlijke 

vertaling van de oude wetenschappelijke naam.  

 

Tyto longimembris (de ondersoort die op 

Taiwan voorkomt is chinensis, de Zuid-Chinese 

grasuil), is een lid van de kerkuilenfamilie. De in 

Nederland voorkomende vertegenwoordiger is 

Tyto alba. De naam Tyto is Grieks voor een uil, 

longimembris is Latijn voor “met lange poten”, 

alba is wit. Deze uilen worden grasuilen 

genoemd omdat ze grasland en 

moerasgebieden als biotoop prefereren. 

Grasuilen komen niet in Nederland voor. 

 

 

Ketupa flavipes is de Himalaja-visuil. De naam 

Ketupa is afgeleid van het Maleise ketupok, de 

lokale naam voor de visuil; flavipes is Latijn voor 

“met goudgele poten”. Er zijn geen 

ondersoorten. Het is een Oehoe-achtige uil die 

van de Himalaja tot en met Zuidoost Azië 

voorkomt, inclusief Taiwan. Ook de visuil komt 

in Europa niet voor. Visuilen nestelen in 

rotswanden in dunbevolkte gebieden. Zoals de 

naam al aangeeft leven visuilen langs rivieren en 

voeden zich, in tegenstelling tot de meeste 

anderen uilensoorten (die kleinere zoogdieren 
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en insecten of ander klein grut eten), met vis en 

krabben. 

  

Otus elegans botelensis is de Botel Tobago-

dwergooruil. Botel Tobago, ook wel Orchidee 

Eiland genoemd, is een eiland voor de 

zuidoostkust van Taiwan. Het eiland heeft circa 

4000 inwoners, waarvan ongeveer 2400 tot de 

Tao-stam behoren, een etnische 

bevolkingsgroep die achthonderd jaar geleden 

vanaf de Bataan archipel (noordelijke 

Filippijnen) het eiland bevolkte. De resterende 

1600 inwoners zijn Han-Chinezen. Het eiland 

wordt door de overheid gebruikt als 

opslagplaats voor het kernafval van de drie 

kerncentrales die Taiwan rijk is, hetgeen in 2002 

en 2012 tot onrust onder de bevolking heeft 

geleid. Otus elegans komt in vier ondersoorten 

voor van de zuidelijke eilanden van Japan tot de 

noordelijke Filippijnen. Dwergooruilen zijn 

kleine uiltjes (maximaal 20 cm groot) en jagen 

op kleinere prooien, zoals insecten, spinnen, 

regenwormen, kleine reptielen, vleermuizen en 

kleine vogels. 

Etymologie: otus is gelatiniseerd Grieks (otos) 

en was de naam voor een geoorde uil, elegans 

betekent sierlijk en botelensis is modern Latijn 

voor “afkomstig van Botel”. 

Taiwan – 1954 serie voor Vietnam 

 

Ai Li-shan 

Een van de meer zeldzame uitgiften van Taiwan 

werd op 1 oktober 1954 uitgegeven. Het was de 

bijzondere uitgifte met als doel de Chinezen te 

helpen die in Noord Vietnam vast kwamen te 

zitten na het Geneefse akkoord van 27 april 

1954. Veel Chinezen wilden naar het zuiden van 

het land voor de voor 1956 geplande 

verkiezingen (die uiteindelijk nooit plaats-

vonden).  

Om hen te helpen werd deze toeslagserie 

uitgegeven met drie waarden.  

 

     

 

  0,40 + 0,10 $     1,60 + 0,40 $      5,00 + 1,00 $ 

    1.800.000            150.000             50.000 

 

De oplagen staan onder de afbeelding. Van de 

hoogste waarde zijn 9.342 exemplaren 

onverkocht gebleven of beschadigd en 

vernietigd. De serie was slechts 4 maanden te 

koop, tot 1 februari 1955, toen ook hun 

frankeergeldigheid afliep. Ik heb overigens nog 

nooit een vanwege laat gebruik van deze zegels 

met port belaste brief gezien. 

De series is in diepdruk vervaardigd in vellen 

van 100, 4 blokken van 25 met tussenstroken. Er 

zijn dus mogelijk paren met tussenstrook. Ik heb 

geen zegels met specimen opdruk gezien, maar 

ten tijde van deze uitgifte werd die aanduiding 

met twee gedrukte karakters op de zegels 

aangebracht. Later werden dat twee strepen 

door de waarde, eerder werd een handstempel 

gebruikt. Ik heb geen FDCs gezien, maar ik 

vermoed dat die privaat gemaakt zijn op blanco 
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enveloppen. Misschien kan iemand dat 

bevestigen. 

Er is dus een maximaal aantal van 40.658 

complete series beschikbaar. De huidige waarde 

van de ongebruikte serie (uitgegeven zonder 

gom) is zo’n US$ 250. Het is niet verrassend dat 

de schaarse gebruikte serie US$ 200 opbrengt, 

als je die al kan vinden. Ongebruikte series 

worden regelmatig aangeboden, gebruikte niet. 

Ik heb die bij elkaar moeten scharrelen, eerst de 

laagste waarde, toen de middelste en vele jaren 

laten vond ik eindelijk de hoogste waarde. 

 

Het is interessant te bekijken voor welke postale 

doelen de zegels uit de serie in oktober 1954 

gebruikt konden worden.  

$ 0,40 was het tarief voor een gewone 

binnenlandse brief tot 20 gram 

$ 1,60 was het tarief voor een aangetekende 

binnenlandse brief tot 20 gram 

$ 5,00 was het tarief voor een buitenlandse 

luchtpostbrief tot 10 gram (of een 

luchtpostbrief van 20-40 gram naar Hong Kong 

of Macao) 

 

Ik heb bij deze serie diverse gewone brieven 

gezien die met de laagste waarde gefrankeerd 

waren, maar nog nooit het juiste postale 

gebruik van de beide andere waarden. 

 

Wat mijn interesse in deze uitgifte deed 

herleven was de ontdekking van een interessant 

postaal stempel op een brief, dat reclame 

maakte voor deze uitgifte. Hieronder staat die 

brief afgebeeld, die verzonden is in Taipei op 16 

december 1954. 

 

  

 

Op de brief staat een stempel met 30 karakters 

(sommige zijn moeilijk te lezen), waarvan de 

betekenis is: “De vluchtelingen uit Noord 

Vietnam zitten in diep heet water en hebben 

een helpende hand nodig van hun broeders en 

zusters uit het moederland. Koop alstublieft de 

toeslagzegels om de vluchtelingen te helpen.” 

 

 

 

Omdat dit het enige exemplaar van het stempel 

is dat ik ken is het onmogelijk te zeggen of zo’n 

stempel ook elders gebruikt is of alleen in 

Taipei. Andere stempels zijn zeker mogelijk. Kijk 

uw collectie erop na en laat het weten als u iets 

vindt! 

Dit is een van die uitgiften die zich goed lenen 

voor een tentoonstelling van één kader, waarin 

de verschillende aspecten van de zegels en van 

het postale gebruik worden getoond, als ook de 

ermee verbonden postale stempels Een mooie 

zoektocht! 
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De Zijderoute 
 
Rob Ronde 
 
Op 1 augustus 2012 heeft de Volksrepubliek 
China serie 2012-19 (Mi. nrs.4378-81), 4 zegels, 
één kleinbogen, en één blok (nr. 183)  plus FDC 
uitgegeven.  
 

   
 

   

 

De Zijderoute was een van de eerste regelmatige 
transportsystemen, en startte vanuit Chang‘an  
(nu Xian) en Luoyang  in 206 voor Christus tot 
25 na Christus en later in de Tangdynastie (618-
907). Er werd in die tijd in het westen voor het 
eerst de producten zijde en thee geïntroduceerd. 
 

 

               

 
FDC 
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Echter, het transport van goederen via 
verschillende karavaanroutes is al van een veel 
vroegere datum, zo is wetenschappelijk 
bewezen. 
De Perzen arriveerden ca. 525 v. C in Egypte, zo 
blijkt uit documenten  (Papyrus)  die zijn 
opgegraven door archeologen in de jaren ’80 van 
de vorige eeuw op het eiland   Elephantine, in de 
rivier de Nijl, vlak bij het eerste Nijl cataract. 
Joodse huursoldaten bewaakten deze karavanen, 
die uit Afrika kwamen, onder heerschappij van 
Xerxes, de Achaemedische Koning van Perzië. 
Deze karavanen vervoerden o.a. huiden en ivoor. 
De karavaanroutes liepen onder andere via 
Arabië, Somalië, Palestina, Egypte, Perzië, 
India,, Java en China. De zijderoute of zijdeweg 
was een netwerk van karavaanroutes door 
Centraal-Azië, waarlangs gedurende vele 
eeuwen handel werd gedreven tussen China en 
het oosten van Azië aan de ene kant en het 
Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied 
aan de andere kant. In Palestina, nu Israël, zijn 
aan de Middellandse zeekust nog Karavanserai 
te bezichtigen (o.a. in Akko), die dateren uit de 
Kruisvaarders tijden. Eeuwenlang, van de 
klassieke oudheid tot in de late middeleeuwen, 
was de zijderoute de belangrijkste verbinding 
tussen Oost en West. 
 

 
 

De eerste persoon die de naam Zijderoute 
(Seidenstraße) gebruikte was de Duitse geograaf 
en ontdekkingsreiziger Ferdinant von Richthofen 
in 1877. 
Het Centraal Aziatische deel van de route was al 
in gebruik rond 115 v.C.. ten tijde van de Han-
dynastie. De handel over land nam af in de 
middeleeuwen, toen deze zich verplaatste naar 
het transport via de zee. 

De zijderoute wordt zo genoemd omdat zijde uit 
het oosten, toen een bijzonder kostbare 
handelswaar, langs de route naar het westen 
vervoerd werd. Twee nestoriaanse monniken  
smokkelden in 552 in holle wandelstokken 
zijderupsen naar het Byzantijnse Rijk. Hierna 
was de productie van zijde niet langer aan de 
Chinezen voorbehouden, maar kon zijde ook in 
het westen gemaakt worden. 
Langs de routes waren mensen in staat 
handelsgoederen te vervoeren, in het bijzonder 
luxegoederen zoals zijde, satijn, muskus, 
robijnen, diamanten, parels, porselein, papier, 
rabarber, vruchten zoals perziken en 
sinaasappels, paarden en buskruit. Niettemin 
reisden niet alleen goederen mee langs de route, 
maar ook opvattingen, ideeën, ziektes, culturen, 
en verschillende kooplieden uit de landen die 
aan de  karavaanroutes lagen en zich dan 
vestigden langs de karavaanroute of in China 
zelf.  
Vanwege het transport van andere producten 
kennen bepaalde delen van de route ook andere 
namen, zoals de Wierookroute en de Theeroute. 
Handel over de zijderoute was een belangrijke 
factor in de ontwikkeling van de beschavingen 
van China, India, het Perzische Rijk, Klein Azië, 
het Oude Egypte, het Arabisch Schiereiland, het 
Griekse rijk, Centraal-Azië en het Romeinse 
Rijk. Het hielp de basis te leggen voor de 
moderne wereld vanuit verschillend oogpunt.  
Het christendom en de islam werden via de 
zijderoute naar het Midden-Oosten, Centraal-
Azië, China en India verspreid. Het boeddhisme 
ging via India naar Centraal-Azië, het Midden-
Oosten en naar China. 
 

Zeldzaamheden China filatelie 

Van tijd tot tijd tonen we in ons Bulletin een 

paar van de grote zeldzaamheden van de China 

filatelie. De kans dat u die aan uw verzameling 

zult toevoegen is klein, maar leuk om ze een 

keer te zien.  

Hieronder de $5 Red Revenue zegel met 

kopstaande opdruk (Chan 91a); aangeboden 

voor € 71.000. 
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Verslag van het Bestuur over het jaar 2013 

 

In vorige jaren werd het jaarverslag van de 

Studiegroep altijd met de stukken voor de 

jaarvergadering verspreid. Dit jaar heeft het 

bestuur ervoor gekozen het jaarverslag in het 

Bulletin op te nemen. 

 

Algemeen 

De tijden dat je Chinese zegels nog op een 

rommelmarkt tegenkwam, liggen al zo’n 15 jaar 

achter ons. In China is de filatelie erg in 

tegenwoordig. Rijen mensen bij evenementen 

die met “postzegelen” te maken hebben. Al 

spaart er maar een paar procent van de mensen 

daar postzegels, dan heb je er al gauw te 

kort……… 

De groei van de Chinese economie neemt af, en 

zal in de toekomst waarschijnlijk verder 

vertragen. Uit de cijfers over het afgelopen jaar 

blijkt dat de economie in 2013 met 7,7 procent 

groeide. Dat is de kleinste groei in het land sinds 

1999. De groei blijft nog steeds veel sterker dan 

die van landen in Europa, Japan of de VS, maar 

is een abrupte afname ten opzichte van de groei 

van boven de tien procent die het vorige 

decennium in China geen uitzondering was. 

Welke gevolgen dit heeft voor de 

postzegelmarkt is nog afwachten, maar 

voorlopig lijken de prijzen zich naar een meer 

realistisch niveau te bewegen. 

 

Ons ledental blijft, zeker in verhouding met 

andere verenigingen, redelijk stabiel. Bij onze 

bijeenkomsten hebben wij in ieder geval nog 

een jaargemiddelde van circa 20 leden per 

bijeenkomst. Dus iets minder dan in 2012, maar 

daar tegenover staat dat er meer schriftelijke 

biedingen zijn uitgebracht. 

 

Nieuwtjesdienst 

Nog niet alles van het jaar 2013, het jaar van de 

slang, is bij dit schrijven uitgeleverd, maar een 

opsomming is al wel te maken. Totaal 32 

genummerde series bestaande uit 1 of 

meerdere zegels. Tevens een reguliere serie 

(mooi China), een zelfklevende serie, 6 

persoonlijke zegels met tab en een 

nieuwjaarwens zegel. 

Samen een totaal van 116 zegels, 5 blokjes, 2 

postzegelboekjes en 10 minivelletjes (PK). 
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Er zijn drie zendingen geweest waaronder ook 

de FDC’s, folders, maxikaarten, gelegenheids-

enveloppen en een prachtig jaarboek van 2012 

met extra velletjes en een DVD. 

Veel plezier met de uitgebrachte en komende 

nieuwtjes van de Volksrepubliek China. 

 

Verenigingsveiling 

In 2013 werden er 5 veilingen gehouden t.w. de 

nrs. 202 t/m 206. Er zijn 539 kavels aangeboden 

en 164 gingen retour. Er zijn 216 schriftelijke 

biedingen gedaan (102 meer dan in 2012). In 

2013 zijn minder zegels uit het Keizerrijk, de 

Republiek China en Taiwan aangeboden dan in 

2012, maar meer uit de VRC. 

 

Bibliotheek 

Afgelopen jaar zijn we er weer in geslaagd 
enkele nieuwe titels toe te voegen aan de 
bibliotheek. Uitstekende studies naar de Silver 
Yuan zegels (Shiu Hon Chan), de postale kant 
van de Russisch-Japanse oorlog (Clark) en 

Prisoner of War mail in China (Tett) zijn maar 
enkele voorbeelden van nieuwe aanwinsten. 
Het aantal uitleningen blijft beperkt maar neemt 
gelukkig nauwelijks af. Wel is er een lichte 
daling in research aanvragen. We hebben een 
geweldige bibliotheek, maak er gebruik van! 
 

Bulletin 

In 2013 zijn drie nummers van het Bulletin 

uitgekomen. Het blijft moeilijk voldoende kopij 

te verzamelen. Ook afgelopen jaar konden we 

weer bouwen op een aantal trouwe leden en 

schrijvers, zoals Ai Li-shan, Ed Boers (Tibet), Ger 

van Driel, Dick van Eijl, en Rob Ronde, maar het 

was erg goed om ook bijdragen van andere 

leden te krijgen, zoals dhr. Khouw en Jan van 

der Zouw. De redacteur is op zoek naar een 

opvolger, maar intussen blijft hij werken aan het 

blad onder de noemer “Kennis kun je alleen 

vermeerderen door die te delen!” 
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Roofvogels 

 

Jan B. Kaiser 

 

De Chinese posterijen hebben een serie van vier 

zegels uitgegeven, met daarop een selectie van 

in China voorkomen roofvogels, die wij beknopt 

hieronder beschrijven. 

 

   

Keizersarend    Torenvalk 

Aquila heliaca, de keizersarend, is een vogel die 

van Zuid-Europa van Hongarije oostwaarts via 

Turkije, de Caucasus, Iran tot in Chinees 

Toerkestan, tegenwoordig bekend onder de 

naam Sinkiang (moderne spelling Xinjiang) met 

de, naar onafhankelijkheid strevende Oeigoeren 

als belangrijkste bevolkingsgroep. In 

wintermaanden migreert deze arend naar 

zuidelijke streken (van noordoostelijk Afrika via 

noordelijk India, zuidoostelijk China en 

noordelijk Indo-China). Het epiphet heliaca is 

Grieks voor “van de zon” en verwijst naar de 

goudkleurige nekveren. Zoals de naam al 

aangeeft zijn het majesteitelijke vogels die (in 

Europa) de grootste van de soorten arenden is. 

De keizersarend voedt zich met konijnen, 

reptielen, kleine slangen, eenden, eksters en 

waadvogels.  

 

 

 

Circus cyaneus (cyaneus is gelatiniseerd Grieks 

voor zeeblauw) is de blauwe kiekendief die ook 

in Nederland (ondermeer op de 

Waddeneilanden) voorkomt. Deze roofvogel 

heeft een groot verspreidingsgebied: van 

Noord-Amerika, Europa en Azië, zuidelijk tot 

Texas, Italië, noordelijk Tibet en Manchoerije, 

gedurende de wintermaanden migrerend naar 

Midden-Amerika, Noord-Afrika en Indo-China. 

De blauwe kiekendief voedt zich met kleinere 

zoogdieren (muizen), insecten, kleine reptielen, 

weekdieren en kikkers. De Latijnse 

geslachtsnaam Circus is afgeleid van het Griekse 

kirkos, een naam die door schrijvers in de 

oudheid veel gebruikt is voor deze vogels. De 

naam heeft dus niets te maken met het 

bekende circus met acrobaten en clowns, dat 

afgeleid is van het Latijnse woord voor  

cirkelvormig. 

 

 

 

Accipiter gentilis is de gewone havik, waarvan 

een negental ondersoorten voorkomt. De in 

China voorkomende ondersoort is Accipiter 

gentilis schvedowi, de Centraal-Siberische havik. 

Deze ondersoort komt voor van zuidoostelijk 
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Rusland tot in Ussurië (de oostkust van Siberia), 

zuidelijk tot steppen van Kirgizië en de bergen 

van westelijk China. De strepen op de buik zijn 

bij deze ondersoort minder geprononceerd en 

de vogels maken een grijzere indruk. 

Het Latijnse gentilis betekent edel. Schvedowi 

verwijst naar een Russisch verzamelaar van 

vogels in de 19e eeuw, een zekere Shvedov 

(overleden voor 1885), waarover mij verder 

niets bekend is. 

 

Falco tinnunculus is de torenvalk, waarvan er 

zo’n dertien ondersoorten zijn. In China komt de 

Chinese torenvalk (Falco tinnunculus 

interstinctus) voor, die behalve in China ook in 

de Himalaya ten oosten van Kasjmir tot aan 

Japan broedt. In de wintermaanden naar het 

zuiden trekkend tot aan Thailand en de 

Filippijnen. Deze torenvalk onderscheidt zich 

door de donkerbruinere kleur en de meerdere 

vlekken op de borst en buik. Het Latijnse woord 

voor valk (Falco) is afgeleid van falx, een sikkel, 

hetgeen verwijst naar de klauwen van de 

torenvalk. Tinnunculus is afgeleid van tinnulus, 

Latijns voor schril klinkend; interstinctus is 

Latijns voor gespikkeld, zoals gezegd verwijzend 

naar de vele vlekken die deze vogel kenmerkt. 

Torenvalken zijn direct te herkennen aan hun 

gewoonte om te ‘bidden’, in de lucht, voordat 

ze neerduiken op een prooi. 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

 

 

3 mei 2013 –serie 2013-T8 (S8-2014) 

Bij deze nog een verlate beschrijving van de 

zegel met als titel “Hulpverlening na 

aardbeving”. Op 20 april, 2013 om 08:02 am 

werd het graafschap Lushan in de provincie 

Sichuan getroffen door een zware aardbeving 

met de kracht van 7.0 op de schaal van Richter. 

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 12 zegels. 

 

 

 

29 december – serie 2013-31 

De geschiedenis van de Wuhan universiteit gaat 

terug naar het Ziqiang Instituut, opgericht in 

1893 door Zhang Zhidong die destijds de 

gouverneur was van de provincies Hubei en 

Hunan in de late Qing dynastie. Na diverse 

naamswijzigingen werd in 1928 de officiële 

naam National Wuhan University. Ter 

gelegenheid van het 120 jarig bestaan is een 

zegel van 1,20 yuan uitgebracht in vellen van 12 

zegels. 

 

 

 

1 januari 2014 – serie 2014-T9 (S9-2014) 

Het Chinese maanonderzoek programma 

bestaat uit drie fases, de vlucht rond de maan, 

de landing en de terugkeer. Op 2 december, 

2013 werd de Chan’e 3 gelanceerd met de Long 

March-3B raket vanuit het Xichang Satelliet 

Centrum met de tweede fase als taak. De 

landing op de maan in Sinus Iridum ofwel baai 

van de regenbogen was succesvol. Op 15 

december werden foto’s gemaakt van scheiding 

van de lander en de maanwagen Yuty 

(jadekonijn) die het volledige succes van de 

missie markeerden. 

Twee zegels se-tenant met een waarde van 1,20 

en 1,50 yuan uitgegeven in vellen met 8 sets. 

 

 

 

5 januari – serie 2014-1 

Jaar van het paard (Jia-Wu) het zevende dier in 

de twaalf jaarlijkse cyclus van de Chinese 

dierenriem volgens de Chinese kalender. 
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Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 20 zegels. Tevens een minivel met 6 zegels 

en een postzegelboekje met 10 zegels met een 

waarde van 12 yuan. 

 

 

 

27 januari – serie 2014-3 

50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen China 

en Frankrijk. Te zien zijn de Qinhuai rivier in 

Nanjing en de Seine in Parijs. 

Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 16 zegels. 

   

 

23 februari – serie 2014-2 

De 2e serie roofvogels (de eerste serie dateert 

uit 1987). 

(4-1) Aquila heliaca 

(4-2) Circus cyaneus 

(4-3) Accipiter gentilis 

(4-4) Falco tinnunculus 

Een serie van vier zegels, twee maal 1,20 en 

1,50 yuan in vellen van 16 zegels. 

Afbeelding en beschrijving: zie vorige pagina.

 

 

1 maart – serie 2014-4 

De horizontale zijden scroll met badende paarden is een schilderij in kleur door Zhao Mengfu uit de 

Tang dynastie die bewaard wordt in het Paleis Museum. De afmetingen van de scroll zijn 28,5 cm 

breed en 154cm lang. 

Twee zegels van 1,20 en een zegel van 1,50 yuan se-tenant in vellen met 5 series. Tevens een blokje 

met dezelfde aaneengesloten afbeelding van 6 yuan. 
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15 maart – serie 2014-5 

Bescherming van rechten en belangen van de 

consument. Twee zegels van 1,20 yuan in vellen 

met 20 zegels. 

 

 

 

20 april – serie 2014-6 

Het “netwerk leven” uitgebeeld in een viertal 

zegels. Drie maal 1,20 en een van 1,50 yuan in 

vellen met 20 zegels. Tevens een minivel met 2 

series. 

 

 

 

25 april – serie 2014-7 

De internationale tuinbouw expositie 2014 is 

van 25 april tot 25 oktober gehouden in 

Qingdao, Shandong provincie met als thema “ 

Van de aarde, voor de aarde”. 

(2-1) Thema paviljoen. 

(2-2) Botanische paviljoen. 

Twee zegels van 1,20 yuan in vellen met 20 

zegels. 

 

 

 

3 mei – serie 2014-8 

De Chinese volksvereniging voor vriendschap 

met het buitenland werd gesticht op 3 mei 

1954. Het schilderij op de zegel, “Ode aan de 

vrede”, werd oorspronkelijk gemaakt door 14 

bekende Chinese schilders waarbij ook Qi Baishi 

voor de 1955 Wereldvrede Congres. Ter ere van 

de 60ste verjaardag is een zegel van 1,20 yuan 

uitgegeven in vellen met 16 zegels. 

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

 



 
China Filatelie 2014 35 

  

  

 

28 augustus 2013 – Def 132 Kevers – 4e uitgifte 

Na eerdere uitgiften in 2010, 2011 en 2012 is dit de vierde serie frankeerzegels met kevers 

die op Taiwan voorkomen. 

(NT$5) Parandra lanyuana , 2 cm groot, leeft op rottend hout op Orchid Island 

(NT$5) Bunothorax takasagoensis, 1,5 cm groot, leeft in hoger gelegen bossen 

(NT$10) Oplatocera mandibulata, 4 cm groot, leeft in hoger gelegen bossen 

(NT$25) Cyrtoclytus kusamai, 1,5 cm groot, heeft het voorkomen van een wesp en leeft in 

lager gelegen bossen 

 

 

 

12 september 2013 - Sp. 595 Chiang Soong Mayling 

(NT$12) Chiang Soong Mayling was de echtgenote van Chiang Kai-shek. Werd in 1899 

geboren en trouwde Chiang in 1927, na afronding van haar studie in de VS. Zij was actief 

betrokken bij het politieke leven en leverde belangrijke maatschappelijke bijdragen. Zij stierf 

in 2003, 105 jaar oud. 

 

8 oktober 2013 – Sp. 596 Oud kunsthandwerk 
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Op twee velletjes staan vijf kunstwerken uit de tentoonstelling in het Nationaal Paleis 

Museum “De esthetische smaak van Qing keizer Gaozong”. Op het ene velletje (met één 

zegel, NT$ 25) staat een zijden scroll met kalligrafie van keizer Gaozong ter gelegenheid van 

het nieuwe jaar. Er zijn symbolen van geluk en een lang leven te zien. 

 

 

 

Op het andere velletje (met vier zegels) staan vier voorwerpen: 

(NT$ 5) Kalebasvormige vaas uit de Qianlong periode met bloemdecoratie in vier delen 

(NT$ 10) Gesneden rode lakwerk kom en bord met drakenmotief uit de Qianlong periode 

(NT$ 10) Geglazuurd bord, ‘Ru’-type uit de Noordelijke Song dynastie, met inscriptie van een 

gedicht van keizer Qianlong  

(NT$ 25) Jade vat in de vorm van een beer uit de Qianlong periode 
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22 oktober 2013 – Def. 138 Persoonlijke zegels – Reizen in Taiwan 

Op deze tweede uitgifte (eerste was in 2011) staan weer favoriete toeristen bestemmingen 

afgebeeld. 

(NT$5) Presidentieel kantoorgebouw 

(NT$5) Dr. Sun Yat-sen Herdenkingshal in Chung Shan park 

(NT$5) Nationaal Paleis Museum, dat 700.000 voorwerpen uit 5000 jaar Chinese culturele 

geschiedenis bewaart 

(NT$5) Taipei 101, de 508 meter hoge wolkenkrabber in de vorm van een bamboespruit, die 

groei en voorspoed verbeeldt. 

(NT$5) National Chiang Kai-shek Memorial Hall, gevormd naar de top van de Tempel van de 

Hemel in Beijing, wordt geflankeerd door het nationaal theater en de nationale concertzaal 

(NT$5) Jiufen, een sfeervol stadje 

(NT$12) Alishan ligt op 2216 m hoogte tussen hoge bergen, kloven en watervallen, een 

prachtige omgeving 

(NT$12) Qingshui klif ligt langs aan de oostkust en torent meer dan 1000 m boven de zee uit 

(NT$12) Het hoofd van de koningin is een paddenstoelvormige rots die door erosie gevormd 

is in Yeliu, bij de berg Datun aan de kust 
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(NT$12) Zon Maan Meer ligt op 748 m hoog pittoresk tussen de bergen 

 

   

 

 

8 november 2013 – Sp. 597 Fietspaden in Taiwan 

Fietsen wordt steeds populairder op Taiwan en fietspaden leiden langs de mooie plekken 

(NT$5) Xindian fietspad, 15 km langs de Xindian rivier in New Taipei 

(NT$5) Bali Zuoan fietspad in New Taipei, 15 km langs de Tamsui rivier 

(NT$10) Sankeng fietspad 7 km langs het oude irrigatiesysteem in Taoyuan 

(NT$10) Fietspad langs 17 km kust in Hsinchu in Noord Taiwan 

 

 

 

15 november 2013 – Def. 139 Draak en Phoenix 

(NT$50) Frankeerzegel met hoge waarde. De draak en de phoenix staan voor geluk, trouw en 

voorspoed. 

 



 
China Filatelie 2014 39 

 

 

 

22 november 2013 – Def. 140 Persoonlijke postzegels Klassieke kunstschatten 

Om de Taiwanezen een grotere keuze aan zegels voor persoonlijke post te geven wordt een 

serie van tien zegels met kunstschatten uit het Nationaal Paleis Museum uitgebracht: 

(NT$5) Kom, beschilderd met orchideeën en rotsen, Qing dynastie (1723-35) 

(NT$5) Waskom met ontwerp van twee vissen in relief, 13e-14e eeuw 

(NT$5) Polychroom vat met deksel, gedecoreerd met draken, 15e eeuw 

(NT$5) Kussen in de vorm van een liggend kind, geglazuurd aardewerk, 11e-12e eeuw 

(NT$5) Bloemenhouder in de vorm van een vis met drakenkop, Ming dynastie 

(NT$5) Doos met bloemen decor op paarse ondergrond, Qing dynastie (1874-1905) 

(NT$12) Kool met insecten in jade uitgesneden, Qing dynastie 

(NT$12) Lotus-vormige verwarmingsschaal, 11e eeuw 

(NT$12) Vlees-vormige steen, waarin de kunstenaar van de natuurlijke gelaagdheid en 

kleuren van de steen gebruik maakt om gestoofd varkensvlees te verbeelden 

(NT$12) Mao-gong Ding, ritueel vat uit de westelijke Zhou dynastie, zo’n 2800 jaar oud. De 

inscriptie van 500 karakters is een rijke historische bron uit die tijd. 
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2 december 2013 – Sp. 598 Nieuwjaarszegels 

Twee zegels en een velletje om het Jaar van het Paard te vieren 

(NT$3,50) Kittig paard stapt vooruit: een goed begin 

(NT$13) Springend paard kijkt om: symboliseert succes 

 

 

 

(NT$12) Velletje: twee galopperende paarden in de wolken: alles gaat voorspoedig 

 

 

22 januari 2014 – Sp. 600 Kenmerkende heerlijkheden van Taiwan 

Tweede serie, vier samenhangende zegels, nu gewijd aan zoetigheden: 

(NT$5) Ananas in bladerdeeg, altijd populair 

(NT$5) Mochi, gevulde kleefrijst met gehakte pinda’s aan de buitenkant 

(NT$5) Zonnecake, goudgeel bladerdeeg met zoete maltose 

(NT$5) Eidooier gebak met rode bonenpasta, heerlijk! 
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20 februari 2014 – Sp. 601 Beschermde vogels – Swinhoe fazant 

Vier zegels en een blokje met deze fraaie vogels. Uitgebreide beschrijving in het komend 

Bulletin. 

 

    

 

6 maart 2014 – Sp. 602 Vuurtorens 

Een nieuwe serie van vier vuurtorens 

(NT$5) Fangyuan Lighthouse, uit 1983, bij de vissershaven Wanggong 

(NT$5) Chamu Yu Lighthouse, uit 1913, op het eiland Chamu 

(NT$10) Lanyu Lighthouse, uit 1982, op de berg op de noordwestelijke punt van Lanyu 

(NT$25) Sandiaojiao Lighthouse, uit 1935, op de noordoosthoek van Taiwan 
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27 maart 2014 – Def.136 Bessen van Taiwan 

Vierde uitgave in deze langlopende serie 

(NT$5) Lycium chinense, komt voor op lage hellingen in bergstreken, eetbare bessen 

(NT$5) Dianella ensifolia, komt voor op droge bergkliffen, paars-witte bloemen, bessen zijn 

niet eetbaar 

(NT$15) Ampelopsis brevipedunculata var. hancei, klimplant op struiken in de vlakten en 

bergstreken; bessen worden turquoise als ze rijp zijn, niet eetbaar  

(NT$34) Diplocylos palmatus, komt voor in lager gelegen berggebied, de ronde bessen 

worden rood met witte strepen, ze zijn niet eetbaar 

 

     

 

2 april 2014 – Sp. 603 Spelende kinderen 

Tweede serie zegels met populaire kinderspelen, die weinig toelichting nodig hebben: 

(NT$5) Stokpaardjes rijden 

(NT$5) Bamboe-copter (door snel ronddraaien van de steel gaat hij de lucht in) 

(NT$5) Vliegeren 
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(NT$5) Knikkeren 

(NT$5) Leeuwendans, onderdeel van traditionele feesten dat kinderen aanspreekt 

Naast de serie is ook een postzegelboekje uitgegeven met daarin twee series. 

 

     

 

30 april 2014 - Sp.604 Schilderijen van spelende kinderen 

Nog een keer spelende kinderen, maar nu op oude Chinese schilderijen op scrolls uit het 

Nationaal Paleis museum. 

(NT$5) Spelende kinderen in een tuin baden een Boeddha beeld, Song dynastie 

(NT$5) Kinderen spelen in een tuin in de herfst, Su Hanchen, Song dynastie 

(NT$10) Kinderen spelen in de zomer, Yuan dynastie, o.m. met een pad aan een touwtje 

(NT$10) Kinderen spelen in de herfst, Yuan dynastie, o.m. met een konijn 

(NT$12) Kinderen spelen in de winter, Yuan dynastie, o.m. rijden op een geit 

 

9 mei 2014 - Sp.605 De Zwaangans brengt een bericht over 

De zwaangans is een zeldzame grote gans, een trekvogel uit Noord China, Mongolië en 

Siberië, die in Centraal en Oost-China overwintert.  

Er zijn diverse Chinese volksverhalen verbonden met het overbrengen van berichten door 

deze ganzen. Deze vogel wordt gebruikt voor een uitgifte met een bijzondere boodschap. 

Het gaat om de versterking van de samenwerking tussen de post van Taiwan en die van de 

Volksrepubliek.  

 



 
China Filatelie 2014 44 

 

 

De zwaangans op deze zegel (NT$9) vervoert een bericht over het water en staat voor ‘de 

naadloze samenwerking van de postdiensten bij het bezorgen van post over de straat van 

Taiwan’. Er is bijzondere zorg besteed aan de druk van deze uitgifte. De waarde van deze 

zegel zal overeenkomen met het tarief voor een brief naar het vasteland. 

 

 

Gelegenheidsvelletjes 

Hieronder weer enkele voorbeelden van uitgiften voor bijzondere gelegenheden uit de 

Volksrepubliek, gemaakt met de voor dat doel uitgegeven persoonlijke postzegels 

 

 

Dit vel is uitgegeven voor de 30e verjaardag van “hervorming en het openstellen van China”. 

Het jaartal 1978 staat voor het einde van de Culturele Revolutie en het begin van de 

economische hervorming die China sindsdien veel welvaart en ontwikkeling gebracht heeft. 
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Hierboven een voorbeeld van wat die hervorming China ook gebracht heeft: een velletje ter 

ere van Snoopy was in de tijd voor 1978 volstrekt ondenkbaar! Het velletje is in 2006 

uitgegeven met zelfklevende zegels van het type Mi. 3795. Die zijn niet geleverd met de 

nieuwtjes. 

 

 

 

Die bloei en vooruitgang stralen ook af van het bovenstaande velletje, dat bij de jaarset met 

de zegels van 2010 van de Volksrepubliek werd uitgebracht.  

Deze velletjes met een semi-officiële status zijn vaak aantrekkelijk en geven een goed beeld 

van de tijd waarin de zijn uitgegeven. Misschien leuk om te overwegen uw verzameling ook 

met dit soort velletjes uit te breiden.  
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