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Redactioneel   
De zomer komt er alweer aan en uw redacteur is 

weer thuis na een mooie reis. Dan wordt het dus 

weer tijd voor een nieuw nummer van het blad. 

Gelukkig is er weer de nodige kopij binnen gekomen. 

Dat is natuurlijk het belangrijkste. Daardoor heeft u 

weer een nummer met een gevarieerde inhoud in 

handen.  

Het eerste artikel gaat in op de nog altijd actuele  

(postale) betrekkingen tussen het vasteland van China 

en Taiwan. Er is al eerder in ons blad over 

gepubliceerd, maar dit artikel geeft nieuwe details en 

beeldt interessante brieven af. Heeft u nog wat in uw 

collectie dat hier bij past? Laat het weten, alleen door 

te delen groeit onze gezamenlijke kennis! Een tweede 

verhaal over postoorlog gaat over een recent conflict 

tussen de VRC en Vietnam.  

Het interessante verhaal uit het vorige nummer over 

de historie van de Trans-Siberië Expres wordt 

afgerond. Op basis van het verhaal van Hendrik 

Oranje over dat onderwerp bij een recente 

bijeenkomst wordt de drukvolgorde bij de Red 

Revenue zegels belicht.   

Een apart verhaal is het lange artikel over de post in 

China in 1908. Het gaat feitelijk om een samenvatting 

uit 1910 van het verslag van de Chinese post over dat 

jaar. Die is eerder verschenen in het allang 

verdwenen blad “De Post- en Telegraafwereld”. Het 

geeft een levendig beeld van de ontwikkeling van de 

post en belicht bijvoorbeeld het belang van 

particuliere postdiensten en de buitenlandse 

kantoren in het land in deze periode voordat China 

deel ging uitmaken van de UPU. Geen illustraties, 

maar toch een aanrader!  

Verder nog een reeks kleine bijdragen die elk een 

opmerkelijke bijzonderheid uit de China Filatelie 

belichten. We sluiten natuurlijk weer af met de 

nieuwtjes. Alvast een heel mooie zomer toegewenst!  

 
 
 
 
 
 
Bestuursmededelingen  
  

Overlijden Harald Dütting  

Onlangs kregen we het trieste bericht van het 

overlijden van ons medelid, de heer Harald Dütting. 

Hij is op 29 maart j.l. overleden. Harald heeft de 

afgelopen paar jaar bijdragen aan ons Bulletin 

geleverd. Het bestuur heeft zijn weduwe en 

verdere familie gecondoleerd en de vereniging 

heeft ook bemiddeld bij het verkopen van zijn 

collectie.  
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Verslag bijeenkomst 15 april 2017 Aanwezig 

waren 16 leden.  

Na de opening staat de voorzitter stil bij het 

overlijden van ons medelid, dhr. Dütting.  De leden  

die 25 jaar lid zijn, de heren As en Ponne, konden 

helaas niet aanwezig zijn. Wel aanwezig is Ed 

Boers, die 40 jaar lid is van de studiegroep. De 

voorzitter memoreert zijn verdiensten voor de club 

en overhandigt Ed een certificaat en een attentie.  

De Kascommissie, bestaande uit de heren Van 

Doornen en Ossevoort, heeft de boekhouding 

gecontroleerd en in orde bevonden. Aan het 

bestuur zijn enkele nuttige suggesties gedaan, die 

in de komende bestuursvergadering besproken 

zullen worden. Het bestuur wordt, op aanbeveling 

van de commissie, gedechargeerd voor het in 2016 

gevoerde financiële beleid. De financiële 

jaarstukken en de begroting zijn verspreid onder de 

leden en worden zonder verdere discussie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goedgekeurd. De aftredende bestuursleden, de 

heren Sevenhuijsen (voorzitter/redacteur) en 

Terlouw (secretaris/penningmeester a.i.), zijn 

herbenoembaar. Er zijn geen tegenkandidaten en 

de herbenoeming voor een nieuwe periode van 3 

jaar wordt bevestigd. Er wordt nog steeds gezocht 

naar invulling voor de vacatures van redacteur en 

penningmeester. In de rondvraag wordt stilgestaan 

bij de helaas nog altijd zorgelijke 

gezondheidstoestand van Jan Bertens. Het bestuur 

meldt dat de rondgestuurde enquête als resultaat 

heeft dat 11 leden zich voorlopig hebben 

opgegeven voor de gezamenlijke bijeenkomst met 

de Duitse vereniging in juni 2018. Ter plekke sluiten 

twee aanwezige leden zich daarbij aan. Voldoende 

basis om de organisatie verder ter hand te  

  

nemen. Zodra e.e.a. meer definitief gepland is wordt 

een uitnodiging verstuurd op basis waarvan men zich 

definitief kan opgeven. Ed Boers houdt vervolgens 

een boeiende lezing over de 3e emissie van Tibet 

(1933). Hij geeft een levendig beeld van de praktijk 

van fabricage en gebruik van deze zegels. Ook laat hij 

de verschillende zettingen, kleuren en vervalsingen de 

revue passeren. Over diverse aspecten wordt n.a.v. 

vragen verder doorgepraat. Ed wordt namens allen 

door Jos Daanen van harte bedankt voor zijn verhaal.  

Na afloop van de lezing is er geen tijd meer om de 

door diverse leden meegenomen Chinese 

poststukken te bekijken en bespreken. Dat wordt 

verdaagd naar de volgende bijeenkomst. Na de pauze 

wordt de veiling gehouden. Het grootste deel van de 

kavels wordt verkocht, waarvan vele aan schriftelijke 

bieders. 
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Taiwan brief met port  

Het gebeurt niet zo vaak dat je 

een brief tegenkomt die 

gefrankeerd is met inmiddels 

buiten gebruik gestelde zegels. 

Op deze brief zitten 4 zegels 

met de opdruk 0,10 $, 

uitgegeven op 25 december 

1956. Ze verloren op 16 

december 1961 hun geldigheid. 

Deze brief is op 6 februari 1962 

verzonden van Kweitzitsun naar 

Taipei. Er is een hoek van de 

envelop geknipt, wat aanduidt 

dat het om drukwerk gaat. Het 

tarief daarvoor was in die tijd 

inderdaad $ 0,40. De zegels zijn 

in Kweitzitsun  gewoon 

afgestempeld. Kennelijk heeft 

men pas in Taipei geconstateerd 

dat de zegels niet meer geldig 

waren en is op de voorzijde van 

de brief een port-stempel 

aangebracht.  

Helaas geen portzegels, maar 

dat is niet ongebruikelijk. De 

besteller geeft dan een reçu 

voor het geld dat bij bestelling is 

geïncasseerd.   

Ai Li-shan  
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Taiwan en de Volksrepubliek China  

Postverbinding met frisse tegenzin  
 

 

 

Jan Heijs  

  

In 1989 startten de politieke rivalen VR China en 

Taiwan een postverbinding met frisse tegenzin. Het 

leidt tot het zwart maken van elkaars zegels en 

stempels (postoorlog) en later tot het heffen van extra 

kosten voor het bezorgen van post.  

  

Voorgeschiedenis.  

Maar eerst kort iets over de voorgeschiedenis. Als 

gevolg van een burgeroorlog tussen de troepen van 

Mao-Tse-Toeng en Chang-Kai-Chek trokken de 

laatsten zich terug op het eiland Taiwan. Zij 

beschouwen zichzelf sinds die tijd de regering van 

héél China inclusief het “Vasteland” zoals zij de VR 

China noemen. De VR China heeft hetzelfde 

standpunt, Taiwan hoort bij de VR China. Dat is ook 

op postzegels goed te zien.  

  

 1  

  

Taiwan zet het Vasteland ook als haar gebied op 

postzegels. Op deze FDC uit 1957 wordt het zelfs ook 

nog eens nog eens benadrukt in het  

Engels (afb. 1) “Recovery of Mainland”  

(“herwinnen van het vasteland”).  

  

 2  

  

Ook de VR China zet Taiwan consequent als deel 

van VR China op postzegels. Het eiland boven de 

locomotief is Taiwan (afb. 2).  

Tot op de dag van vandaag heeft deze open zenuw 

ruzies tot gevolg: wie mag lid van de VN zijn, mee 

doen aan de Olympische spelen, beiden claimen de 

naam “Republiek China” etc. De VR China weigerde 

altijd te onderhandelen met Taiwan want dat op 

zich zou al een erkenning inhouden. Hele families 

zijn gesplitst, konden geen contact met elkaar 

hebben over de post. Laat staan elkaar bezoeken.  

  

Geen postverbinding VR China Taiwan Na de 

Burgeroorlog is er lange tijd geen postverkeer 

mogelijk tussen de Volksrepubliek en Taiwan. In 

januari 1979 stelde de VR China eenzijdig het 

openen van een postverbinding voor onder het 

motto “Een land twee systemen”.   

Taiwan antwoordde met 3x nee: Geen 

onderhandelingen, geen compromissen, geen 

contact met de communisten.  

  

‘Niet bestaande’ verbinding via Rode Kruis Per 18 

maart 1988 werd uit humanitaire overwegingen 

toch een postverbinding opgezet via het Rode 

Kruis.  Maar uit niets mocht blijken dat deze er was 

want de drie nee’s waren nog steeds van kracht. 

Dat ging in hoofdlijnen als volgt:  

Post voor het vasteland werd in Taiwan naar postbus 
50.000 van het Rode Kruis in Taipei verstuurd.  
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3  

  

De originele brief kreeg een nummer en werd in 

een neutrale envelop gestopt met hetzelfde 

nummer en Hong Kong als afzender. Zoals deze 

envelop d.d. 27.6.1989  (Afb. 3). Zo kon men 

geretourneerde brieven, b.v. wegens fout adres, 

later weer aan elkaar koppelen.  

Deze brieven werden door het Rode Kruis naar 

Hong Kong gebracht en daar van een port betaald 

stempel voorzien en verzonden.  

Op deze wijze was er formeel geen postverbinding 

tussen Taiwan en de VR China maar tussen een 

van hen en het Rode Kruis.  

  

Het spreekt voor zich dat dit een enorm 

bewerkelijke gang van zaken was en bovendien, 

qua personele inzet, zeer kostbaar. Maar als 

politieke emoties hoog op spelen is het dat 

kennelijk waard.  

  

Postverbinding met frisse tegenzin  De 

postverbinding via het Rode Kruis werd zo druk 

gebruikt dat Taiwan vanaf juni 1989 postverkeer 

toestond, vanaf 1-6-1993 zelfs aangetekende 

zendingen.  

Maar dan ontstaan natuurlijk weer de 

gebruikelijke problemen. Beide landen maken 

aanspraak op de naam China en op de postzegels 

van beiden staat deze naam. Beiden beeldden 

regelmatig Taiwan en VR China als één land af op 

postzegels en stempels.  

  

Taiwan  

Taiwan loste deze problemen op door het 

opschrift “Chinese Post” op de postzegel van de 

VR China zwart te maken op deze brief uit 

augustus, vermoedelijk 1988 (afgebeeld op de 

omslag, detail in afb. 4).   

  

5  

  

Ook werd het dagtekenstempel  van de VR China 

met een Taiwanees propagandastempel over 

gestempeld waarop de VR China als deel van 

Taiwan staat op een landkaart. (afb. 5). In China 

worden de postzegels, zoals hier, vaak op de 

achterkant geplakt.  

De spreuk op dit stempel past eigenlijk voor beide 

‘landen’  “vrijheid, democratie en welvaart voor 

het volk” van de grondlegger van héél China Sun 

Yat-sen.   

Maar wanneer stopte het zwart maken van de 

landsnaam?  

  

VR China  

De VR China doet in de kern hetzelfde. Het maakt de 

landsnaam op de Taiwanese postzegels zwart met 

een extra rolstempel  op deze brief d.d. 5.2.1990 onze 

jaartelling (op de omslag, detail en achterkant in afb 

6). Op het poststempel is het jaar 1979 te lezen, maar 

er is een verschil van elf jaar tussen onze jaartelling 

en die van Taiwan.  

  

4   
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 6  

  

Het rode stempel is een aankomststempel van de VR 

China d.d. 16.2.1990.  

  

 7  

  

Het zetten van een rolstempel gebeurde niet altijd 

even grondig, zoals uit deze brief d.d. 30.3.1992 blijkt. 

(afb. 7).  

Ook Frankeermachinestempels ontspringen de dans 

niet getuige de op de volgende pagina afgebeelde 

brief d.d. 28-7-1981 (= 1992 in onze jaartelling)  (afb. 

8).   

  

 7  

  

Hoe lang dit zwart maken geduurd heeft is onbekend, 

de laatst bekende brief stamt uit 1992.  

  

Postoorlog  

Het om politiek propagandistische redenen 

maatregelen treffen tegen postzegels en stempels 

van een ander land is “Postoorlog” en is mijn 

verzamelgebied. De hier getoonde brieven met zwart 

gemaakte postzegels/stempels staan dan ook in de 

door mij zelf in 2011 uitgegeven postoorlogcatalogus 

“Postkriegspezialkatalog  

1870-2008” Deze is tweetalig duits/engels. Er zijn 300 

postoorlogen waarbij 70 landen betrokken zijn. Meer 

informatie over postoorlog is te vinden op mijn 

website www.postkrieg.info of www.postalwar.info .  

  

Oproep  

Dergelijke postoorlogbrieven tussen Taiwan en de VR 

China zijn uitermate lastig te vinden. Ik, en mijn ruim 

200 collega verzamelaars, hebben deze nog nooit op 

een veiling gezien. Navraag in de VR China naar 

dergelijke brieven, bij verzamelaars waarmee al wat 

langer gecorrespondeerd werd, leidde tot het niet 

meer beantwoorden van brieven.   

Deze brieven heb ik via persoonlijk contact kunnen 

bemachtigen waarbij ik de naam, noch adres of 

telefoonnummer van deze persoon mocht weten.   

In totaal zijn mij veertien brieven bekend. Graag wil ik 

toch een oproep doen of iemand over zulke brieven 

beschikt en mij een scan wil toesturen.   

Er staan nog wel enkele vragen open: - Tot hoe lang 

exact werden in Taiwan de landsnaam (laatste 

bekende brief oktober 1989) en stempels (laatst 

bekende brief december 1989) zwart gemaakt?  

  

http://www.postkrieg.info/
http://www.postkrieg.info/
http://www.postalwar.info/
http://www.postalwar.info/
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- Bestaan er postale reglementen over dit zwart 

maken bij de Taiwanese post?  

- Tot hoe lang werden in de VR China postzegels 

zwart gemaakt? De laatst bekende brief is uit 1992.  

- Bestaan er in de VR China postale reglementen 

voor deze maatregelen?  

Wie iets meer hierover weet nodig ik graag uit om 

contact met mij op te nemen. Dat kan via de 

hiervoor genoemde site. Uiteraard zal er over de 

antwoorden een vervolgartikel geschreven 

worden.  

  

Censuur door de VR China  

Het wekt geen verbazing dat alle brieven uit 

Taiwan door de VR China ook inhoudelijk aan 

censuur worden onderworpen. Dat is overigens 

geen postoorlog want dat gaat nooit over de 

inhoud van brieven maar over postale propaganda 

erop.   

  

 
  

Vanaf juni 1989 is dus rechtstreeks postverkeer 

mogelijk. Deze brief d.d. 24-2-1991 (afb. 8) is 

geopend door de censuur en in een dicht geseald 

plastic zakje gedaan waarop, in groene letters, 

staat dat de brief gecensureerd is. Voor deze brief 

moest door de geadresseerde 0,20 extra betaald 

worden getuige de ingesloten kwitantie met de 

tekst “ontvangstbewijs voor import van 

internationale post" (afb. 9). Die toeslag zou te 

maken hebben met het binnen China als 

aangetekende post behandelen van deze brieven. 

 

9  

Op de brief staat geen afzender, maar wel een – zo 

vermoed ik - afzendernummer.  

Ook hier weer enkele vragen:  

- Tot hoe lang werd, of misschien wel wordt, post 
uit Taiwan gecensureerd?  

- Tot wanneer was er een extra heffing?   

- Gold die heffing alleen voor post uit Taiwan?  - 

Werd of wordt andersom ook post uit de VR China 
door Taiwan gecensureerd en hoe dan? - Bestaan 

over deze zaken reglementen van de 

postorganisaties?  

  8   
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Op 15 december 2008 werd de post tussen de VR 

China en Taiwan volledig genormaliseerd.   

  

Er is nog van alles aan deze interessante, en even 

brisante, periode van posthistorie uit te zoeken. Ik 

hoop dat dit artikel u heeft geholpen hier meer van te 

begrijpen. En hopelijk komen er antwoorden op mijn 

vragen.  

  

Literatuur:  

“China and Taiwan begin postal cooperation”, Stamp 

Collection 14-9-1991.  

“Postkrieg zwischen der VR China und Taiwan“, Carla 

Michel, ARGE China Philatelie (rond 1991-92)  

“Jetzt direkter Postverkehr von der VR China nach 

Taiwan“, B. Havemann, DBZ 13-1988. “Post tussen 

China en Taiwan 1949-2008”, Ai Li-Shan en Chang 

Tze-Dao, China Filatelie, april 2009.  

  

Een vakantiekaartje  
  

Dat prentbriefkaarten vanaf 
de  vakantiebestemming 
tegenwoordig  vaak  pas 
aankomen nadat je allang weer 
thuis bent is bekend. Maar de 
Chinese post lijkt het hier wel 
erg bont te maken. Dochterlief 
is op reis door China en heeft 
een voorgefrankeerde 
 briefkaart gekocht en doet die 
op 3 juli 2016 op de post naar 
haar vader in de USA. Die kaart 
dateert echter helaas uit 2009 
en  heeft  een 
 ingedrukte frankeerwaarde van 
80 fen. Dat is tegenwoordig een 
stuk te weinig voor een 

internationale kaart. Wat is daarmee gebeurd? We zien een afstempeling met als datum 2016.11.03, dat is dus 

4 maanden na het posten. Het stempel is van de plaats 張家界 (Zhangjiajie) in de provincie 湖南 (Hunan), nog 

nooit van gehoord, maar kennelijk wonen er 1,5 miljoen mensen. Onderin het stempel staat "平信" (pingxin) 
wat "normale post" betekent. Naast het zegel staat de vermelding T 220/300. Die betekent dat er port moet 
worden geheven: er is 220 fen tekort gefrankeerd van het tarief van 300 fen (per luchtpost zou de kaart zelfs 
met 450 fen gefrankeerd moeten zijn). De kaart is uiteindelijk op 6 december 2016 bij de geadresseerde 
aangekomen. Van een ruime maand looptijd moet je niet opkijken. Zeepost komt in Nederland aan na tussen 
de 6 weken en 4 maanden, ze wachten gewoon tot er een container vol is en dan versturen ze die. De 
Amerikaanse post heeft overigens niet de moeite genomen de port te innen; de kosten van het innen zijn vaak 
hoger dan de opbrengst, dus het kaartje kwam gewoon in de brievenbus.  
Het blijft een raadsel waarom de Chinese post vier maanden heeft gewacht met het doorsturen.  
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De geschiedenis van de Trans Siberië Express – 2  
  

John Tolsma  
  

In het vorig nummer van ons blad stond deel 1 van dit 

artikel waarin de historie van de bekendste 

treinverbinding naar China uit de doeken wordt 

gedaan. Het verhaal is verteld tot het eerste 

decennium van de 20e eeuw.  

Hieronder het vervolg.  
  

Rond 1910 was wel duidelijk geworden dat het 

gebruikte materiaal aan hevige slijtage onderhevig 

was: bielzen verrotten, rails braken af en 

ontsporingen waren aan de orde van de dag. Bij de 

vernieuwing van de lijnen werd getracht beter en 

zwaarder materiaal te gebruiken zodat er ook treinen 

met een grotere asdruk van de route gebruik konden 

maken. Om er zeker van te zijn dat dit werk correct 

werd uitgevoerd stuurde de overheid talrijke 

controleurs naar de werkzaamheden. Dat was hard 

nodig want er werd van de bouwplaatsen enorm veel 

gestolen en goed materiaal werd verwisseld voor 

inferieure spullen. Op de afbeelding een vrijkaartje 

voor een controleur bij de Oost Amoer spoorlijn.   

  

 
Een vrijkaartje bij de Oost Amoer spoorlijn  

  

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog op 1 

augustus 1914 had Rusland het geluk dat de strijd zich 

niet direct op haar grondgebied afspeelde. Voor de 

Trans-Siberische spoorlijn betekende het wel dat 

troepentransporten en het vervoer van wapens en 

oorlogsmateriaal uit het Verre Oosten weer voorrang 

kregen op het personenvervoer. Maar de oorlog had 

ook grote vertraging tot gevolg bij de aanleg van een 

spoorbrug over de rivier de Amoer bij Khabarovsk.   

  

 
De spoorbrug over de Amoer  
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De opening van de brug was gepland op 1 oktober 

1915 maar de brugdelen moesten vanuit het 

buitenland geleverd worden. De Duitse marine 

torpedeerde in de Indische Oceaan precies dat 

vrachtschip dat de laatste twee brugdelen voor 

deze spoorbrug vervoerde. Daardoor kon de brug 

pas op 18 oktober 1916 in gebruik genomen 

worden. Een half jaar later brak de Russische 

revolutie uit. Tsaar Nicolaas II deed op 15 maart 

1917 afstand van de troon. De familie Romanov 

werd in het geheim in een luxe rijtuig van Wagon 

Lits over de Trans-Siberische spoorlijn naar Tobolsk 

gebracht. De bolsjewieken onder leiding van Lenin 

namen de macht over en sloten na korte tijd vrede 

met Duitsland. Maar daarmee was de strijd nog 

niet gestreden. Er volgde een complete 

burgeroorlog tussen de "roden" en de "witten" die 

Rusland in een totale chaos stortte. Daar kwam nog 

een opstand bij van een leger van 12.000 Tsjechen 

die meegestreden hadden met de Russen maar 

door de Duitse bezetting van de Oekraïne niet 

terug konden naar hun land. Er werd besloten hen 

via Siberië terug te laten keren. Dat werd een 

totale mislukking. De Tsjechen kwamen in opstand 

door de lange reis vol ontberingen waaronder een 

groot gebrek aan voedsel. Ze namen hun wapens 

op en kregen grote delen van de Trans-Siberische 

spoorlijn in handen. Uit protest weigerden ze nog 

treinen door te laten. Toen de Tsjechen dreigden 

op te rukken naar Jekaterinenburg waar de tsaar 

en zijn familie verbleven om hun steun aan hem te 

betuigen, werden de tsaar en zijn familieleden 

zonder enige vorm van proces door de 

bolsjewieken neergeschoten. Pas met behulp van 

geallieerde troepen uit Amerika, Japan, Engeland 

en Frankrijk lukte het om het Tsjechische legioen 

uit Siberië te verdrijven. Toen op 30 december 

1922 de USSR werd opgericht onder leiding van 

Lenin was de toestand van de spoorlijn 

schrikwekkend. Nog maar 30% van het rollend 

materiaal was aanwezig, alleen al in Siberië en het 

Verre Oosten waren 4000 bruggen, 5000 stations 

en 400 watertorens verwoest. Duizenden 

locomotieven waren compleet onbruikbaar en niet 

te repareren omdat een groot deel in het 

buitenland was gebouwd. Reizen met de trein werd 

een verschrikking. Roof en diefstal waren aan de 

orde van de dag als er al treinen reden. Lenin was 

zich van deze situatie zeer bewust en verhief het 

herstel van de Trans-Siberische spoorlijn tot 

prioriteit. Het paste goed in zijn stelling 

"Communisme is de Sovjetmacht plus de 

elektrificering van het hele land". Daarbij hoorde 

niet alleen de aanleg van elektriciteit voor de 

steden maar ook die van de spoorwegen 

waaronder grote delen van de Trans-Siberiëlijnen 

naar de grote industriesteden. De hele route te 

elektrificeren was voorlopig te duur. Na de Eerste 

Wereldoorlog, de Russische revolutie en de 

burgeroorlog normaliseerde het leven in de USSR 

redelijk snel. De contacten met het westen werden 

weer opgenomen en de reis van WestEuropa naar 

de Stille oceaan werd weer mogelijk. Zeker nadat 

de Russische regering de 49 in beslag genomen 

wagons van Wagon Lits weer teruggegeven had.   

  

 

De locomotieven worden elektrisch aangedreven  
  

Tegen het einde van 1926 kon men in de Trans 

Siberië Expres weer de luxe ervaren van weleer en 

kon de beau monde weer vanaf Parijs over 

Moskou naar Vladivostok reizen zij het dat maar 

één maal per week slaapwagens beschikbaar 

waren. Tot 1932 reden er overigens maar 3 

treinen per week. Maar er was weer een lichte 

groei te zien. De sovjets gebruikten de spoorlijn 

veel meer voor industriële doeleinden: de 

ontwikkeling van de staalindustrie en het vervoer 

van steenkolen en ijzererts. Daarvoor werden zelfs 

locomotieven in Amerika besteld die bij aankomst 

echter veel te zwaar bleken voor de Russische 

spoorlijnen. Er zat niets anders op dan zelf 

geschiktere locomotieven te bouwen. Die kwamen 

er ook met typeaanduidingen als JS-20 (Josef Stalin 

met een asdruk van 20 ton) en FD20 (Felix 

Dserschinsky, hoofd van de geheime dienst!). Tot 

aan het begin van de Tweede Wereldoorlog had 

de USSR van deze typen 2650 machines gebouwd.   
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Locomotieven: de Josef Stalin en de Felix  

Dserschinsky  

  

De steden langs de lijn ontwikkelden zich eveneens. 

Hiervoor noemde ik het station aan de Ob dat de 

naam van de tsaar kreeg: Novo Nikolajewsk. De stad 

was fors gegroeid en de verwijzing naar de tsaar kon 

in de USSR natuurlijk niet meer. Daarom werd de stad 

omgedoopt tot Novosibirsk. Ze zou uitgroeien tot de 

grootste stad aan de spoorlijn. In 1933 werd de USSR 

getroffen door een zware hongersnood als gevolg van 

mislukte vijfjarenplannen. De schuldigen werden 

zonder uitzondering veroordeeld tot dwangarbeid in 

een goelag in Siberië. De Trans Siberië Expres kreeg in 

deze tijd de bijnaam "Goelag-Expres" waarmee 

duizenden slachtoffers van de zuiveringen naar de 

kampen in Siberië werden vervoerd. De reis duurde 

soms 14 dagen waarin de gevangenen volledig aan 

hun lot werden overgelaten.   

  

 
Station Novosibirsk  

  

Op willekeurige momenten werd gestopt en werden 

de deuren van de veewagens geopend waarna de 

lijken van de omgekomen gevangenen met de 

opgehoopte ontlasting met bezems op de spoordijk 

werden geveegd. Stalin en zijn geheime dienst 

voerden een gewetenloze moordpartij uit waarvan 

iedere willekeurige burger het slachtoffer kon 

worden. Zijn eigen treinreizen verliepen volstrekt 

anders. Hij liet in 1932 een luxueus ingerichte 

"Blauwe Expres" voor zichzelf bouwen waarvan alleen 

hij en enkele getrouwen gebruik mochten maken. Zijn 

trein had op de Trans Siberische spoorlijn altijd 

voorrang en hele baanvakken werden vrijgemaakt als 

deze in aantocht was. Op stations mocht geen 

sterveling in de buurt van deze trein komen die de 

"rode tsaar" alle mogelijke luxe en comfort bood.   

  

 
Pantsertrein bestemd voor het oorlogsfront  

  

De Trans Siberische spoorlijn was door de Russische 

revolutie en de gevolgen daarvan pas rond 1930 weer 

goed bruikbaar. Nog geen twaalf jaar later volgde 

opnieuw een catastrofe: op 22 juni 1941 viel Hitler 

Rusland binnen en begon voor de Russen de Tweede 

Wereldoorlog. Stalin liet onmiddellijk alle 

oorlogsmachinerie en alle belangrijke fabrieken 

ontmantelen en vervoeren naar het veilige oosten via 

de Trans Siberische spoorlijn. Zo werden complete 

locomotieffabrieken en autofabrieken per trein tot 

achter de Oeral vervoerd. De personentreinen zaten 

op weg naar het oosten vol met vluchtelingen uit het 

frontgebied en op de terugweg vol met soldaten die 

vanuit het Aziatische deel van Rusland weer naar het 

oorlogsgebied werden gebracht. Omdat de mannen in 

enorme aantallen werden opgeroepen voor het leger, 

namen de vrouwen hun plaats in het vervoer in. 

Tegen het einde van 1944 was 40% van de 

machinisten vrouw en van het overige 

spoorwegpersoneel bijna 95%. Hoewel na de oorlog 

bleek dat de Trans Siberische spoorlijn relatief weinig 

schade had opgelopen, was er zoveel geld nodig om 

de verwoeste lijnen in Europees Rusland te 

herstellen, dat vooreerst van een verbreding van het 

spoorwegnet werd afgezien. Daar kwam verandering 

in toen door het ministerie van oorlog vele duizenden 

krijgsgevangenen naar de kampen in Siberië werden 

gestuurd. Zo kreeg de overheid opnieuw de 

beschikking over goedkope arbeidskrachten, zeg maar 
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slaven die ingezet konden worden voor onderhoud 

aan het spoor. De andere kant van de medaille was 

dat er nu op grote schaal voedseltransporten naar de 

hongerende bevolking in het westen van Rusland 

vervoerd konden worden. De belangstelling voor een 

reis met de Transib was in de jaren na de oorlog nog 

niet erg groot. Als men al aan de reis begon, kreeg 

men te horen dat alleen een reis tot Khabarovsk 

mogelijk was omdat de Ussurilijn en Vladivostok tot 

militair spergebied waren verklaard. Dat gold ook 

voor Sovjetburgers. Buitenlanders mochten tussen 

1950 en 1960 zelfs helemaal niet met de Trans Siberië 

Expres rijden. Daaraan kwam met het einde van de 

Koude Oorlog gelukkig een einde.   

  

  
Schema van een deel van de spoorlijn Moskou - Baikal  

  

Tegenwoordig beschikt Rusland over een goed 

spoorwegnet, hoewel bijv. in het jaar 2000 nog 

ruim 600 km van de Trans Siberische spoorlijn 

geëlektrificeerd moest worden. Maar de hele route 

is nu goed berijdbaar, ook in de winter. Er zijn 

verschillende aftakkingen en zijlijnen aangelegd 

waardoor men tegenwoordig meestal vanuit 

Moskou via Jaroslav, Kirov, Perm, Jekaterinenburg 

en Tjumen naar Omsk rijdt en vandaar uit verder.   

 
De spoorlijn van Moskou tot Omsk  

  

Als begindatum van deze historische lijn is 21 

oktober 1901 vastgelegd, zodat de Trans 

Siberische spoorweg nu ruim 115 jaar bestaat. 

Ongetwijfeld een gelegenheid om er filatelistisch 

aandacht aan te besteden.   

  

Literatuur:  
F. Blazek - Ein Mythe wird 125 Jahre alt, Deutsche 

Briefmarken-Revue 67e jaargang nr  

6/9  

A.v.d.Graaf - Reishandboek Trans Siberië- 

Express, Rijswijk z.j.  

J.Tolsma - Dagboek Trans Siberië Express, juni  

1993   

 

 

Een belachelijk stempel  
  

Hieronder staat een heel vreemde prentbriefkaart 

van Peking, geadresseerd naar België:  
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De tekst op de achterzijde luidt, vrij vertaald uit 

het Frans:   

“Je zal ongetwijfeld de poststempel belachelijk 

(ridicule) vinden, het is de stempel van een post in de 

voorstad (une poste suburbaine) van de oude 

binnenstad van Peking (la ville Tartare).   

Hij is origineel.”  

  

Het lijkt dus te gaan om een prentbriefkaart met een 

op verzoek gestempelde postzegel van 2 cent; 2 cents 

is echter onvoldoende om een volledig beschreven 

prentbriefkaart naar België te versturen. Geen 

transitstempels en geen aankomststempel; deze kaart 

is dus zeker niet aldus verzonden.  

  

 
    

De stempel is vreemd omdat er bovenaan in Chinese 

karakters “PEKING” staat, onderaan in 3 Chinese 

karakters de juiste locatie in Peking.  Dat is eerder 

ongewoon.  De stempelinkt is ook ongebruikelijk 

uitgesproken zwart.  

  

De stempel is verder inderdaad belachelijk!  De 

postzegel is een 2 cent zegel van het keizerrijk China 

met opdruk voor de republiek, een zegel die met deze 

opdruk in maart 1912 in omloop kwam.  Maar, de 

datum in de stempel is nog volgens de maankalender:  

5de dag - 1ste maand - CHI YU; omgerekend naar de 

zonnekalender is dat 26 januari 1909. Totaal 

onmogelijk dus. Als dit stempel echt zou zijn, hoe 

komt het dan dat er een volledig onmogelijke datum 

(het is hier niet zomaar kleine vergissing) werd 

ingesteld?  

Verder staan de 3 Chinese karakters onderaan voor 

SHANHAIKWAN, een belangrijke stad ongeveer 300 

km ten oosten van Peking, gelegen op de 

spoorwegverbinding Peking-Moukden, helemaal niet 

kort bij de oude voorstad van Peking!  

  

We kunnen alleen maar besluiten het hier om een 

belachelijk vals stempel gaat! Jozef Wagemakers 

merkt overigens nog op dat er soortgelijke 

voorbeelden bestaan met bovenaan Tientsin (i.p.v. 

Peking), ook met onderaan Shanhaikwan.   

Marc Symens  

 

 
 
 
 
 
De volgorde van het overdrukken van de Red Revenue zegels  

  

Tijdens de bijeenkomst van de Studiegroep in januari heeft Hendrik Oranje uit de doeken gedaan hoe het 

precies is gegaan met het overdrukken van de Red Revenue zegels in 1897. Door het bestuderen van de 
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opdrukken is te zien hoe de opdrukken elkaar opvolgden. De nummers op de originele vellen geven daar 

ondersteuning aan. Het verhaal is ook terug te vinden in de Chan catalogus.  

Er werd door de drukkerij van de Shanghai Statistical Department een overdrukplaat gemaakt met 25 clichés (5 

x 5). Dat moest vier keer worden afgedrukt op elk vel van 100 van de 3 ct. Red Revenue zegels. Als eerste is de 

beroemde ‘kleine 1 dollar’ gedrukt. Na twee afdrukken (totaal 50 zegels) werd het resultaat beoordeeld en 

was de conclusie dat de Chinese karakters voor 1 dollar te klein waren voor zo’n hoge waarde. Bij het 

vervangen door grotere karakters moest echter ook de bovenste regel worden aangepakt: daar moesten 

kleinere karakters gebruikt worden, anders zou het geheel niet meer op het zegelbeeld passen. Na deze 

aanpassingen werd de waarde 1 dollar (grote opdruk) gemaakt. Vervolgens was de 5 dollar aan de beurt. 

Daarvoor hoefden alleen het Chinese karakter en het cijfer 1 te worden vervangen en een s achter dollar 

ingevoegd. Vervolgens kwam de waarde 4 cents aan de beurt. De bovenste regel van de opdruk bleef 

behouden, middenin de opdruk verscheen nu de tekst van 6 karakters: ‘Tijdelijke waarde 4 cent buitenlands 

zilver’ met daaronder 4 cents. Al snel vond men het cijfer 4 te klein uitgevallen en werd dat in het cliché 

vervangen door een groter cijfer. Na het drukken van de 4 cents kwam de 2 cents (grote opdruk) aan de beurt. 

Daarvoor hoefde opnieuw alleen het karakter en het cijfer voor 4 vervangen te worden door 2. Hieronder is 

dat schematisch weergegeven. De pijlen geven aan welke delen van de opdruk in de volgende waarde 

behouden zijn gebleven.  

 
Voor de waarde 1 cent werd een geheel afzonderlijk cliché gemaakt, met de Chinese tekst “waarde 1 cent”, 

ook in een blok van 25. Dan is er ook nog de ‘kleine 2 cents’. Die is merkwaardigerwijs bij een andere lokale 

drukker in Shanghai gemaakt. Die drukker heeft een blok van 20 clichés gemaakt (2 x 10), dat 5 maal afgedrukt 

moest worden om een vel van 100 te overdrukken.  
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       1 

cent opdruk      2 ct. kleine opdruk  
  

De velnummers op de oorspronkelijke 3 ct zegels helpen bij het vaststellen van de oplage en de drukvolgorde. 

Er zijn ongeveer 100 velnummers bekend, gekoppeld aan de opgedrukte waarde. Op basis daarvan kan 

gespeculeerd worden over de groepen velnummers die voor elke waarde zijn gebruikt. Maar er is nog veel 

onduidelijk: voor de 4 ct. zegels en de $ 5 zijn niet of nauwelijks velnummers bekend en ook is niet bekend 

welke vellen niet overdrukt zijn.  

   

 Waarde  Nummers  Aantal zegels  Mencarini  

 $ 1 - $ 5  1 - 500  50.000  50 + 20.485 + 5000 = 25.535  

 2 ct. kleine opdruk  501 - 1500  100.000  349.600 (incl. grote opdr.) *  

 1 ct.  1501-2000, 2501-4000  200.000  200.000  

 4 ct. (groot + klein)  2001 - 2500  50.000  50.000  

 2 ct. grote opdruk  4001 - 6500  250.000  *  

  

In de kolom ‘Mencarini’ staat het aantal uitgegeven zegels dat die hoge ambtenaar, die bij de Chinese post 

betrokken was, heeft gerapporteerd. Bij de dollar-waarde geeft dat een forse afwijking, bij de overige 

waarden is er een goede overeenkomst.  

  
Vietnam protesteert tegen een  postzegel van de VR China  

  

Jan Heijs  

  

Al eerder is in ons blad geschreven over het conflict 

tussen de Volksrepubliek en een aantal andere 

landen over de groep eilandjes tussen China, 

Vietnam en de Filippijnen.Hieronder een stuk van 

Jan Heijs daarover, bezien vanuit zijn specialiteit: 

de postoorlog.  

  

In 2013 geeft de VR China een serie postzegels uit 

onder de noemer “Beautiful China”/”Mooi China”.  

  

 1  

  

Er staat mooie natuur op deze zegels en een ervan 

staan de Paracel-eilanden (afb.1) in de Zuid-Chinese 

zee (Chinese naam) of “Oostzee” (Vietnamese naam). 

Deze kleine eilandjes liggen tussen Vietnam, VR 

China, Taiwan, de Phillippijnen, Maleisië en Brunei in. 

Allen claimen wel een deel of alle eilanden. Tussen 

Vietnam en de VR China breekt echter een discussie 
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los binnen de Wereldpostunie. De afbeeldingen op 

postzegels moeten de vriendschap tussen de leden 

(dat zijn landen) bevorderen, zo is op diverse 

Congressen van de Wereldpostunie bepaald. De 

Wereldpostunie kan geen postzegels verbieden maar 

een protest tegen een postzegel alleen aan alle leden 

door geven, middels een Circulaire van het Bureau 

International (BI).  

Dus neemt Vietnam aanstoot aan de postzegels van 

de VR China en stuurt een protest tegen deze zegels 

naar de UPU die het protest aan alle leden kenbaar 

maakt via Circulaire BI 2014-030 d.d. 24-2-2014 (afb. 

2).   

  

2  

  

Hierin staat dat Vietnam deze “Beautiful China” zegels 

in strijd vindt met de bepaling van de Wereldpostunie 

omdat Vietnam voldoende wettelijke basis, en 

historisch bewijs, heeft dat de “Hoàng Sa” 

(Vietnamese naam voor de  

Paracel) eilanden en de “Truong Sa” (Vietnamese 

naam voor de Spratley) eilanden Vietnamees zijn.  

  

3  

  

De  VR  China  reageert  daarop  naar  de  

Wereldpostunie die dit in de Circulaire BI 2015077 

d.d. 25-5-2015 kenbaar maakt aan de leden (afb. 3). 

Hierin staat dat de “Xisha” eilanden, inclusief de 

“Qilianya” Eilanden (Chinese namen voor de Paracel- 

en de Spratley eilanden) Chinees gebied zijn en het 

dus het wettelijk recht van China is om deze op 

postzegels te zetten.  

  

Vraag is nu of Vietnam brieven accepteert die met 

deze postzegels gefrankeerd zijn. Ik heb nog nooit 

zo’n brief gezien, laat staan zo’n brief die door 

Vietnam b.v. retour gestuurd is vanwege deze 

zegels. Bij deze dus een oproep of iemand een brief 

met deze zegel naar Vietnam kent en of deze al of 

er maatregelen tegen deze zegel genomen zijn 

(brief retour afzender, strafport heffen of zegel 

zwart maken b.v.). Mogelijk zijn er ook postale 

reglementen in Vietnam hoe met zulke brieven om 

te gaan. Als iemand deze kent hoor ik het graag.  

  

Dit conflict is nog lang niet ten einde. Het 

Internationale Strafhof heeft op 13 juli 2016, n.a.v. 

een klacht van de Philippijnen, bepaald dat de zee 

eromheen waar ook olie ontdekt is geen 

territoriale wateren van de VR China zijn maar 

internationale wateren en dus gezamenlijk gebruikt 

moeten worden.   
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China negeert deze uitspraak en brengt op 2810-

2016 postzegels uit met vuurtorens op deze 

eilanden. Is dat een bevestiging van hun bezit? Of 

een teken dat men de internationale scheepvaart 

van dienst is?   

  

De Asean Landen hebben in april 2017 besloten 

geen woorden vuil te maken aan dit conflict om 

het niet hoger op te stoken. De toekomst moet uit 

wijzen wat hier van terecht komt. Ondertussen 

zullen zich wel weer nieuwe incidenten, en ook 

postale oorlogjes, voordoen.  

  

  

Het onderstaande stuk is eerder verschenen als 

eerste in een serie ‘herdrukken’, die door de 

Studiegroep verspreid werden onder haar leden. 

Dat was in de begintijd van de studiegroep, dus 

weinigen van u zullen het stuk nog op hun netvlies 

hebben. Dat is zonde, want het gaat om een 

interessant tijdsbeeld uit een interessante periode 

in de ontwikkeling van de Chinese post. Het stuk is 

overgenomen uit het blad “De Post- en 

Telegraafwereld”, jaargang 15, nr. 3. Het stamt uit 

1910, en ik heb er voor gekozen de oorspronkelijke 

spelling te handhaven, niet alleen voor de 

plaatsnamen, maar ook voor de Nederlandse taal.  
  

Actieve onderwerpen, berichten over het vak van 

heinde en ver bijeengebracht zijn het, waarvoor 

het Archiv für Post und Telegraphie iedere maand 

de aandacht zijner lezers vraagt. Zoo komt in het 

nummer van Januari j.l. een interessant opstel 

voor over de post in "het Land van het Midden", 

waarnaar het onderstaande is bewerkt.  

Aan het hoofd der keizerlijke posterijen staat in 

China de generaal-inspecteur van de tollen en de 

posterijen.  

Evenals vorige jaren werd door dezen 

hoofdambtenaar ook over het jaar 1908 omtrent 

de gebeurtenissen in en de uitkomsten van bet 

bedrijf een verslag uitgebracht. Dit verslag geeft 

ons een duidelijk beeld van de onvermoeide 

werkzaamheid van het Chineesche postbestuur, 

om in het reusachtige rijk postale toestanden te 

scheppen, zoo als wij die kennen in de moderne 

Europeesche staten. Men streeft in China hier bij 

het doel na, om na een niet al te langen tijd mede 

te kunnen worden opgenomen in de algemeene 

post-unie. Groot zijn de moeilijkheden , die in zulk 

een uitgestrekt rijk bij de uitvoering van den 

postdienst moeten worden overwonnen. Deze 

moeilijkheden spruiten voort uit de 

aardrijkskundige gesteldheid en de weinig 

ontwikkelde verkeersmiddelen van het land, uit de 

gebruiken en levensvoorwaarden van zijn 

bewoners en uit hun gehechtheid aan het oude. 

Bij zulke ongunstige omstandigheden valt des te 

meer te waardeeren, wat de post in China in 1908 

gepresteerd en bereikt heeft.  

In alle opzichten is er bij den postdienst 

vooruitgang waar te nemen. Het aantal 

postinrichtingen is van 2803 gestegen tot 3493, 

dat is een vermeerdering van 24,6 %.  

Hiervan waren 44 hoofdkantoren, 548 bijkantoren en 

kantoren in het binnenland en de overige 

postagentschappen. Er namen 224 kantoren deel aan 

den postwisseldienst in zijnen geheelen omvang, 

terwijl 181 andere slechts postwissels tot meer 

beperkt bedrag (10 dollars in plaats van 50 dollars) 

aannamen en uitbetaalden. Het aantal kantoren, tot 

den postwisseldienst toegelaten, vermeerderde in 

één jaar met 31. Het aantal stukken, door de 

brievenpost behandeld, steeg van 168,3 tot 252,8 

millioen, wat een vermeerdering beteekent van 50 %. 

De post in China in het jaar 1908  
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Van deze stukken waren 157.7 millioen brieven, 2.8 

millloen briefkaar ten, 70,8 milliocn drukwerken, 0.1 

milliocn monsters, 1.6 millioen portvrije dienstbrieven 

en 19.8 millioen aangeteekende brieven. Het aantal 

verzonden postpakketten was 2.455.000, d. i. 2S % 

hooger dan in 1907. Het gewicht er van was ruim 7 

millioen kilogram. Het bedrag, dat per postwissel 

werd overgemaakt, was 5 millioen kaikwan-taels, d. i. 

'/, milliocn meer dau in 1907. De inkomsten uit de 

posterijen wezen een bevredigende vermeerdering 

aan, hoewel ook de uitgaven belangrijk stegen, ten 

gevolge van talrijke verbeteringen en uitbreidingen in 

de postroutes en door een betere bezoldiging van het 

personeel.   

Over 't algemeen ging het postverkeer regelmatig zijn 

gang. Storingen traden alleen daar op, waar het 

bedrijf te lijden had van ongunstige invloeden van 

buiten. Zoo ontstond herbaaldelijk vertraging in het 

postvervoer naar en van Europa door veelvuldige 

veranderingen in de dienstregelingen van den 

ZuidMandsjoerijschen spoorweg, den Chineeschen 

Ooster-spoorweg en de keizerlijke spoorwegen in 

Noord-China. In September en October bemoeilijkten 

groote overstroomingen het spoorwegverkeer, wat 

ook zijn schadelijken invloed gelden deed op het 

postvervoer. In dit opzicht had vooral te lijden het 

verkeer langs de lijnen van Dairen (op de punt van 't 

schiereiland Liao-tong, door de Japanners op de 

Russen veroverd) naar Karbin en Peking - Moekden, 

waar toen voor de post nu juist nieuw ingerichte 

expres-treinen gebruik gemaakt werd. Op andere 

lijnen naar Peking werden de spoordijken dikwijls 

door stortregens beschadigd. In het Wuhu-district 

brachten overstroomingen storingen aan in de 

diensten van stoom- en andere vaartuigen. In Fukien 

brak in Augustus een opstand uit; door de belegering 

van de stad Kienyangfu hadden alle postbeambten 

aldaar gedurende vijf dagen gedwongen vacantie. 

Verder telt het verslag nog op: een watervloed, een 

werkstaking en een taifoen, die alle groote schade 

deden aan den postdienst. De werkstaking brak uit in 

Canton onder het personeel, dat bij den sleepdienst 

was betrokken. In de delta van de rivier van Canton 

werd in den dienst voorzien door Chineesche booten 

van elders. Bij deze gelegenheid vielen der keizerlijke 

post vele pakketten met brieven in handen die door 

bijzondere personen gesmokkeld werden. Een taifoen 

brak los in de buurt van Swatau en bracht daar en in 

zuidelijker gelegen havens de post geheel in de war. 

Het verslag verdeelt China voor de post in de 

volgende vier groote afdeelingen: Noord-China met 

de provinciën Tsjili, Honan, Sjansi, Sjensi, Kansu, 

Mandsjoerije en Sjantong; Middel-China met de 

provinciën Setsjwan, Kweitsjoe, Hupeh, Hunan en 

Kiangsi; Benedcn-Jangtse met Anhwei, Kiangsu en 

Tsjekiang en ten vierden Zuid China met de provinciën 

Fukien, Kwantung, Kwangsi en Junuan.  

Van deze gebieden is Noord-China het drukste. Er zijn 

daar 1494 postinrichtingen, d .i. veel meer dan het 

derde deel van alle kantoren in China; 358 er van zijn 

pas in 1908 opgericht. Het aantal poststukken 

vermeerderde hier in één jaar met 32 millioen, het 

getal pakketten met  

325.000. Eigenlijk is dit deel van het rijk in drie 

postgebieden te splitsen: Petsjili, Mandsjoerije en 

Sjantong. Van deze staat het eerste op postgebied 

vooraan. Ondanks de outzaglijkc afstanden is het 

verkeer daar zoo groot dat de rekening van h et 

bedrijf er jaarlijks een batig saldo aanwijst. Het is dan 

ook geen wonder, dat het verslag dit gedeelte als 

voorbeeld neemt, hoe in geheel China de post 

worden moet.  

De provincie Petsjili staat met het verkeer bovenaan. 

In dit gebied ligt Peking, de hoofdstad des rijks. Alleen 

in 't jaar 1908 is in Peking ' t aantal postinrichtingen 

met 58 vermeerderd en steeg het tot 270. Het aantal 

locale brieven bedroeg 453.000, wat een 

vermeerdering beteekent, bij het vorige jaar 

vergeleken, van 75000 stuks. In de stad vinden 

dagelijks 9 brieven bestellingen plaats. Het verkeer 

ware er nog meer toegenomcn, indien vele bedrijven 

niet geruimen tijd hadden stil gestaan ten gevolge van 

het overlijden van den keizer en de keizerinweduwe 

en wanneer de stad in Juni en Juli niet meermalen 

door groote stortregens als ’t ware afgesneden was 

geweest van Hankau, Kaifeng en Taiyüanfu. Van het 

ander deel van het Petsjili  postgebied onderscheidt 

vooral Kaifeng zich door grootcr verkeer als een 

gevolg van spoorwegaanleg (tot Honangfu). In dit 

district vermeerderde het aantal  poststukken met 5 

millioen, pakketten met 50.000 en postinrichtingen 

met 27.  

Kaifeng is in drieën gesplitst: het gedeelte ten 

Noorden van de Gele rivier of Hoang-ho, Middel- 

en Zuid- Honan. Aan het hoofd van ieder deel staat 

een inspecteur. Alle drie gedeelten zijn door een 
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postennet verbonden met de hoofdstad Kaifeng. 

Afzonderlijke postenloopen bereiken de stations 

van den spoorweg, die de provincie schuin 

doorsnijdt en thans de hoofdverkeersader vormt. 

Den grootsten vooruitgang vertoonen de 

statistieken van het postverkeer in het Hwaikingfu-

gebied, het middelpunt van de kolen- en 

ijzermijnen van het Pekinger syndicaat Tsiaotso . In 

Kaifeng zelf zijn thans in de straten brievenbussen 

geplaatst, die den vorm hebben van een zuil. Van 

deze wordt een druk gebruik gemaakt. Ook in het 

onderdeel Taiyüanfu heeft de post zich zeer 

ontwikkeld: in 1908 vermeerderde het aantal 

postinrichti ngen hier met 77 en werden er 2 

millioen stukken meer verzonden dan in 1907. Hier 

kunnen de inkomsten de uitgaven bijna dekken en 

mag voor een volgend jaar op een voordeelig saldo 

gerekend worden ln Sianfu, de hoofdstad der 

provincie Sjensi, waar zich het inspecteursbureau 

voor de provinciën Sjensi en Kansu bevindt, gaat 

het postverkeer slechts langzaam vooruit. Beide 

provinciën worden doorsneden door een langen 

postweg, die Honanfu (in Honan) verbindt met 

Lantsjaufu (Kansu). Nu zijn er alleen postkantoren 

gevestigd in de plaatsen aan of nabij deze route 

gelegen. Niettemin is in 1908 het brievenverkeer er 

van 1¾  tot bijna 3 millioen geklommen. 

Doortrekking van den postweg voorbij Lantsjaufu is 

wegens de hooge kosten niet mogelijk. Ten einde 

evenwel de zoogenaamde Nieuwe Bezittingen van 

de voordeelen van het postverkeer niet geheel uit 

te sluiten, is de gelegenheid opengesteld om 

aangekomen stukken met een rijkskoerier door te 

zenden en zulks onder heffing van een afzonderlijk 

recht van afzender of geadresseerde. Mettertijd zal 

deze toestand echter verbeterd worden. Zeer snel 

breidt zich het postverkeer uit in het district 

Tientsin. De leiding van het postwezen is hier in 

handen van een directeur, die geheel onafhankelijk 

is van het hoofdpostkantoor te Peking. Na Peking 

en Sjanghai volgt Tientsin als derde stad, wat den 

omvang van het postverkeer betreft. Het aantal 

postinrichtingen steeg er in 1908 van 110 tot l75, 

het getal stukken van 19 tot 21 millioen, dat der 

pakketten van 173.000 tot 233.000. Het bedrag der 

gestorte postwissels was 348.000 dollars tegen 

240.000 in ‘t vorige jaar. In 1908 waren voor de 

eerste maal de uitgaven niet hooger dan de 

inkomsten. De vreemde postkantoren 

medegerekend, zijn in Tientsin zelf 123 

postinrichtingen gevestigd. De zuilvormige 

straatbrievenbussen leverden in 1908 255.000 

stukken op.  

In Mandsjoerije echter is het Chineesche 

postwezen nog weinig ontwikkeld. De groote 

concurrentie van de zijde der talrijke Japansche 

postkantoren vormt een groote hinderpaal. In vele 

plaatsen is de Chineesche rijkspost bij het publiek 

nog haast onbekend. Desondanks is het aantal 

postkantoren er van 73 gestegen tot 116 en is het 

aantal poststukken van 6 op 12 millioen gekomen. 

Het bedrag, dat per postwissel werd overgemaakt, 

nam toe van 286.000 tot 513.000 dollars. In de 

toekomst wordt een belangrijke uitbreiding van de 

rijkspost in Mandsjoerije verwacht, op grond van 

de groote activiteit die er ontwikkeld wordt bij de 

uitbreiding van het spoorwegnet.  

Bevredigend is het postverkeer in Sjantong. In het 

gebied van Tsjifu zijn de omstandigheden echter 

niet gunstig voor den dienst. Tsjifu is slecht 

toegankelijk en het wemelt er van straatroovers. 

Ieder zakenman is daar zijn eigen postbeambte en 

ieder muildierdrijver vervoert in 't geheim 

postzaken. Toch zijn er in het district reeds 50 

kantoren. Het aantal poststukken en pakketten 

was er resp. 2 ½  millioen en 16.000. Beter staat de 

post er voor in het district Tsinan, waar deze 

getallen resp. 6 millioen en 55.000 waren en de 

inkomsten de uitgaven reeds overtroffen. In het 

district Kiaoutsjou, grenzende aan het Duitsche 

pachtgebicd van denzelfden naam, werden 10 

nieuwe kantoren geopend. Hier stijgen de 

inkomsten uit den dienst der posterijen ook snel 

door den nieuwen spoorweg Tsinan Tsingtau 

(zeehaven) die ook het genoemde Duitsche gebied 

doorsnijdt.  

In Middel-China is het postverkeer nog gering, 

ondanks een dichte bevolking. Evenwel valt er 

vooruitgang waar te nemen. Alle cijfers hieromtrent 

over te nemen zou te ver voeren. Vermeldenswaard is 

nog, dat b.v. verbetering werd verkregen, door een 

inspecteur te verplaatsen naar een geschikter gelegen 

hoofdstad.  

Verder wordt gewaagd van een scherpe, moeilijk te 

overwinnen concurrentie, die der rijkspost wordt 

aangedaan door de oude privaatpost, de ,,min-chü". 



  

China Filatelie 2017  25  

Het verslag spreekt nog van 38 

"brievenverzamelplaatsen", welke men van plan is tot 

postagentschappen te verheffen.  

In de provincie Hunan deed het geval zich voor, dat 

het pakketpostverkeer eenigszins verminderde, 

hoewel het aantal brieven er met een millioen 

toenam. Dit werd hierdoor verklaard, dat een groot 

deel van de pakketten voor Kweitsjoe en Junnan over 

Tonkin verzonden werden, langs welken weg de 

pakketten vlugger ter plaatse van bestemming 

kwamen.  

Veel gunstiger dan in Middel-China zijn de postale 

toestanden in Beneden-Jangtse. In Tatung en Wuhu 

(Anhwei) overtreffen de postinkomsten de uitgaven. 

In Wuhu vermeerderde het aantal verzonden brieven 

met een millioen. Vooral gaat de provincie Kiangsu, 

waarin de vier groote steden Nanking, Tsjinkiang, 

Sjanghai en Sutsjan liggen, snel vooruit. Hoewel 

Nanking in een arme streek ligt, is het aantal brieven 

er geklommen van 4 tot 7 millioen. Het verkeer te 

Tsjinkiang wees een vermeerdering aan van 3 mill. 

brieven. Hier bleven de inkomsten maar weinig meer 

beneden de uitgaven. De opening van den spoorweg 

Sjanghai-Nanking over Sutsjau en Tsjinkiang in den 

loop van het jaar heeft het postverkeer zeer doen 

toenemen, vooral ook doordat de spoorwegdirectie, 

bij de overeenkomst betreffende het postverkeet 

langs de lijn, zeer tegemoetkomende voorwaarden 

stelde. Het postverkeer in de eerste handelsstad van 

China, Sjanghai, wijst reeds zeer hooge getallen aan. 

In 1908 steeg hier het getal brieven tot 51 mill. Het 

verkeer is er zoo snel toegenomen, dat het nog pas 

nieuwe postkantoor reeds weer te klein begint te 

worden. Alleen uit de hulpbussen kwamen 2 mill. 

stukken. De grootte der stad en de omvang van haar 

verkeer spiegelen zich eigenaardig· af in het aantal 

nieuwsbladen dat er verschijnt, dit klom er in één jaar 

van 80 tot 108.   

In Zuid-China vermeerderde het aantal 

postinrichtingen met 804. Brievenpostzendingen en 

pakketten namen er toe met resp. 10 mill. en 99.000. 

Fukien en Kwantung hadden het grootste aandeel in 

deze toenemin g. In Fukien is het bergachtige land 

zeer hinderlijk voor een flinke uitbreiding van den 

postdienst. Behalve in de havensteden is de bevolking 

er ook zeer arm en kan een groot deel ervan lezen 

noch schrijven. Dit laatste geldt vooral Santuao. In 

Futsjau en Amoy gaat het verkeer sneller vooruit. 

Alleen in het district Amoy konden er 55 

"brievenverzamelplaatsen", voorloopers van 

postagentschappen, worden opgericht. Uitstekende 

uitkomsten werden verkregen in de rijke provincie 

Kwantung met de drie postdistricten Swatau, Canton 

en Kjungtsjau (eiland Hainan). In Swantau steeg in het 

aantal brievenpostzendingen van 1.8 tot 4.1 milioen! 

In de stad van dien naam werd in Mei een nieuw 

postkantoor ingewijd, waarbij de overheid, de 

inlandsche en de vreemde bevolking groote 

belangstelling aan den dag legden. In het district 

Canton werden 163 nieuwe kantoren geopend en 

steeg het aantal poststukken tot 22 milliocn . Met 

ingenomendheid werd geconstateerd dat te Canton 

de inlandsche bevolking zich hoe langer hoe meer 

voor de verzending van de post naar Hongkong van 

de Chineesche rijkspost bedient. In Kwansi en Junnan 

nam het postverkeer ook toe ondanks voorgekomen 

overstroomingen en onlusten in de laatstgenoemde 

provincie.  Gelijk hier en daar reeds bleek, is ook het 

pakketpostverkeer belangrijk toegenomen. Van de 

ontvangende kantoren nam Sjanghai bij dezen dienst 

de eerste plaats in met 317.000 stuks. Daarop 

volgden Peking en Tientsin met 233.000 ieder. Canton 

ontving er 135.000. Van de 2.455.000 pakketten 

hadden 216.000 een aangegeven waarde van 

tezamen 14 ½  mill. dollars en waren 10.000 belast 

met een gezamenlijk verrekenbedrag van 109.000 

dollars. De kolossale toeneming van het gezamenlijk 

bedrag der aangegeven waarde (van 3 tot 14 ½  mill. 

dollars) werd veroorzaakt door de sedert kort 

voorgeschreven verplichte verzekering der waarde 

van alle pakketten, waarvan de waarde per pakket 

meer dan 30 dollars bedroeg. Het getal 

aangeteekendc stukken steeg in China van 15 mill. tot 

19 millioen. Ook de statistiek der expressezendingen 

wees veel hooger cijfers aan dan in 1907: 317.000 bij 

221.000. Hierbij worde evenwel opgemerkt, dat voor 

dezen dienst eerder slechts 7 steden waren 

opengesteld. Peking alleen ging hierbij met 40.000 

stuks vooruit. Zendingen met expressebestelling zijn 

in China slechts toegelaten tot een gewicht van 2 K.G. 

Het recht bedraagt tot 30 gram 10 cents· (fl 0.12) en 5 

cents meer voor elke 30 gr. of minder boven dat 

gewicht. De expressestukken moeten aan het loket 

worden aangeboden. De aanbieder koopt daar een 

expresse-bestelling-kaart voor 10 cents. Zij bestaat uit 

3 deelen: het eene dient als ontvangbewijs, het 
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andere als ontvang-bewijs voor den geadresseerde en 

het derde wordt als etiket op het stuk gehecht. Het 

verdere porto wordt in postzegels op de stukken 

gepinkt. Wenscht de afzender, als bericht van 

ontvang, het tweede gedeelte later als getcekend 

ontvangbewijs terug, dan wordt hier 5 cents extra 

gevorderd. Bij verlies van een expressezending wordt 

aan den afzender 5 dollar schadevergoeding 

uitbetaald.  

Zeer uitvoerig bespreekt het verslag de inrichting 

der postenloopen enz. Als eenheid voor de opgave 

omtrent de lengte der postwegen geldt in China de 

li (= 537 meter). De geheele lengte der 

landpostwegen is in 1908 van 181.500 li gestegen 

tot 205.000 li. De postroutes van de Chineesche 

booten op de rivieren namen toe met 2000 li en 

bedroegen 20.500 li. De routes van de postbooten 

met stoomvermogen werden tezamen 25.000 li 

langer en die van de post treinen 12.500 li. 

Veelvuldig werden door nieuwe diensten de mazen 

van het postenloopen-net kleiner gemaakt. Elders 

weer werd op een heele lijn van aaneensluitende 

diensten ook nachtdienst ingevoerd. Het artikel in 

het "Archiv" spint deze zaak niet verder uit, maar 

merkt op, dat anders juist vooral hierbij de 

rustelooze ijver van het Chineesche postbestuur in 

het licht treedt.  

Van veel belang voor de post is in China ook de 

steeds toenemende aanleg van spoorwegen. 

Alleen in 1908 werd er 1978 li nieuw spoor in 

gebruik genomen en werd voor een lengte van 

6285 li de aanleg beraamd. In Mantsjoerije is op 

postgebied groote verbetering verkregen bij het 

vervoer langs de spoorwegen. De keizerlijke Noord-

Chineesche spoonweg brengt de post tot 

Moekden. Daar nemen de Japanners haar over.  

In Karbin vindt aansluiting plaats met den 

TransSiberischen spoorweg, nadat eerst nog 

tusschcnkomst verleend is door den aan Russen 

toebehoorenden Chineeschen Oosterspoorweg. 

Drie maal per week vertrekt er van Karbin een 

expres-trein naar Europa. De Chineesche expres 

vertrekt Zondagnacht van Peking. Na onderweg 

aansluiting te hebben gegeven aan den expres van 

Dairen, wordt Karbin tijdig bereikt, om personen 

en postzaken Donderdagnncht d.a.v. naar Europa 

te kunnen doen vertrekken. Langs deze route 

komt de post van Peking te Berlijn in 13 dagen en 

die van Sjanghai in 15 dagen. Voor het 

overbrengen van de post wordt ook een druk 

gebruik gemankt van de stoombooten, die het 

verkeer onderhouden tusschen de zeehavens en 

de groote plaatsen aan de rivieren gelegen. Op de 

Boven-Jangtse verleenen voor dat doel 

Chineesche, Japansche en Engelsche booten hun 

diensten op het traject Itsjang-Sjasi. De dienst 

werd zeer geregeld uitgcvoerd, behalve in Maart 

en November tengevolge van den lagen 

waterstand in de rivier. Stroomafwaarts van 

Hankau wordt de rivier bevaren door een zeer 

groot aantal schepen van vele nationaliteiten en 

deze nemen alle post mede. De havenplaatsen ook 

hebben ruimschoots gelegenheid om per 

stoomboot hun post naar het binnenland 

verzonden te krijgen.  

Een Fransche maatschappij onderhoudt een 

maandelijksche scheepvaartdienst rondom het 

eiland Hainan, met Kjungtsjau als haven van 

uitgang. Van deze verzendingsgelegenheid wordt 

ook door de post gebruik gemaakt.  

Naast de rijkspost kent men in China ook 

particuliere postondernemingen. Van deze ontving 

de rijkspost in 1907 2 ½ millioen gesloten 

pakketten met brieven (clubbed mails) minder, 

dan in 1906, doch in 1908 nam hun aantal weer 

toe met circa 2 mill. Hieruit mag niet worden 

afgeleid, dat het publiek de rijkspost zou achter 

stellen bij de bijzondere. Het verschijnsel moet 

worden aangemerkt als een gevolg van de 

belangrijke verbeteringen in den rijkspostdienst. 

De bijzondere ondernemingen kunnen thans in 

vele gevallen voordeeliger porto betalen aan het 

rijk, dat snellere verkeersmiddelen tot zijn dienst 

heeft, dan dat zij zelve de noodige 

postverbindingen onderhouden. Hier moge 

worden opgemerkt, dat voor elken brief in een 

pakket gesloten, door het rijk afzonderlijk porto 

verlangd wordt. De private posterijen voeren meer 

en meer nog slechts plaatselijke diensten uit. Dat 

deze toestand vooreerst bestendigd wordt is zeer 

gewenscht, daar het nog een reeks van jaren kan 

duren, voordat de rijkspost in staat zal blijken te 

zijn, overal zelf deze zaak naar behooren te 

regelen.  
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De particuliere post is tegenwoordig nog een zeer 

gewenschte aanvulling van de rijkspost. Alle 

particulier posterijen zijn uitgenoodigd geworden om 

zich bij de rijkspost te laten inschrijven. Deze 

maatregel leverde reeds goede resultaten op. Aan het 

einde van 1908 hadden zich reeds meer dan de helft 

doen inschrijven en de overige zullen mettertijd wel 

moeten volgen. In 1908 waren er in het district Peking 

nog 19 bijzondere postinrichtingen, hongs genaamd, 

met 81 boden, die nog afstanden van 1100 li 

aflegden. Zij gaven echter niet minder dan 223.000 

brieven aan de rijkspost over ter verdere 

behandeling. In Sjensi bestaan nog bijzondere ijl-

postdiensten tusschen Sianfu en Tsjunking (2400 Ji) 

en tusschen Sianfu en 'l'sjengtu (2200 li), welke 

onderhouden worden door bankinstellingen (P'ang). 

Deze diensten worden om de 14 dagen uitgevoerd en 

vorderen resp. 16 en 12 dagen tijds. Deze en andere 

soortgelijke particuliere postdiensten zullen een 

noodzakelijke aanvulling van de rijkspost blijven, 

zoolang deze laatste niet in staat is om zilver in 

pakketten te vervoeren en om brieven met 

aangegeven waarde over te brengen. In het district 

Tientsin houdt de private posterij er geen regelmatig 

bediende postroutes op na: andere dan locale brieven 

worden er aan de rijkspost overgegeven. In het 

district Hankan bestaan er 47 bij de rijkspost 

ingeschreven hongs, die er van 50 tot 80 bodcn op na 

houden, welke routes bedienen van zelfs 1700 li. In 

Tsjengtu, waar de rijkspost zich het allerlaatst de 

zaken aantrok onderhouden particuliere posterijen 

over geheel Setsjwan een uitstekenden postdienst: de 

verbindingen met Sjensi, Kansu en het verre Westen 

worden er uitnemend verzorgd en de boden zijn er 

voortreffelijk op ingericht om den dienst vlot gaande 

te houden. Daar de postwisseldienst nog tot 

betrekkelijk weinig plaatsen beperkt is, wordt van de 

private posterijen ook een druk gebruik gemaakt voor 

de overbrenging van brieven, die banknoten en 

wissels bevatten, alsmede voor het vervoer van baar 

geld. Voor het brievenvervoer tusschen Sjanghai, 

Sutsjau en Hangtsjau beschikken de particuliere 

postinrichtingen over 60 booten, 120 bekwame 

stuurlui en 50 boden. In Sutsjau waren er 52 hongs 

van welke door de rijkspost nog geen enkele brief ter 

verder verzending overgenomen werd. In het district 

Futsjau bestonden nog 24 hongs (met 70 boden). Van 

deze moesten in den loop van het jaar echter 

verscheidene den dienst staken en moesten andere 

naar neveninkomsten uitzien, om niet te gronde te 

gaan. Ook in Canton en omgeving gaan de bijzondere 

posterijen hard achteruit: van de 70 hongs, die er in 

1901 bestonden, zijn er sedert 35 verdwenen. In de 

delta van de rivier van Canton neemt de rijkspost 

zoo'n opgang dat haar concurrenten het bestaan er 

ongetwijfeld zeer moeilijk gemaakt wordt.  

Doordat China nog niet aangesloten is bij de 

wereldpostvereeniging is het genoodzaakt met 

naburige landen verdragen te sluiten. In 1908 kwam 

een dergelijk verdrag met Rusland tot stand, terwijl 

met Japan en Hongkong de onderhandelingen er over 

ten einde liepen. Postkantoren van vreemde 

nationaliteit bevinden zich. vooral in de havensteden, 

waar bij verdrag zulks toegestaan is; evenwel zijn er 

ook een groot aantal in het binnenland, vooral in 

Mantsjoerije. Rusland heeft b.v. postkantoren te  

Karbin, Kwantsjengtse en op sommige stations van 

den Chineeschen Oosterspoorweg. Een Russische 

koerier brengt geregeld regeeringsdepêches van 

Karbin naar Peking en omgekeerd. De Russisch-

Chineesche bank onderhoudt een eigen geregelden 

postdienst tusschen Kwantsjengtse en Kirin. Ook 

Japan, Engeland, Frankrijk, Duitschland en Amerika 

doen mee aan de oprichting van kantoren in  

China, waar ze meenen dat zulks wenschelijk is. In 

Tsjifu heeft Japan een postspaarbank opgericht. De 

Duitschers onderhouden er een telegraaf- en 

telefoondienst waarvan een druk gebruik gemaakt 

wordt. In Sjanghai heeft China een kostbaren eigen 

besteldienst ingevoerd, die zich, ingevolge gesloten 

overeenkomsten, ook uitstrekt tot de stukken, die 

er aankomen op de vreemde postkantoren. 

Evenwel geeft Japan er de voorkeur aan, zelf voor 

de bestelling van zijn postzaken aldaar zorg te 

dragen.   

Vermeldenswaard is nog, dat de rijkspost in China 

begonnen is beter te zorgen voor haar beambten. 

Hun inkomsten waren vroeger veel geringer dan 

die van de beambten der belastingen, welke 

laatsten eigenlijk in rang huns gelijken waren. In 

1908 zijn de tractementen van beide categorieën 

gelijk gemaakt.. Vooral voor de allerlaagsten in 

rang, reeds meer dan 8000 in getal, was dit een 

groote verbetering. Bij het aannemen van nieuw 

personeel zijn de hoogere salarissen mede een 
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goede stap in de richting om zijn gehalte te 

verbeteren.  

M. D.  
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De briefkaart hieronder is in 1992 uitgegeven door het postkantoor in de stad Chengdu (Sichuan). Het thema was het 
jaar van de aap en op de  achterzijde  was 
 het uitgifteprogramma  voor  1992 
afgedrukt. Onder de kop “Postcard” in het 
midden van de kaart staat “Republic of China”, 
de naam die wordt gebruikt door het regime in 
Taiwan.  Naar  verluid  is  deze 
vergissing een paar dagen lang onopgemerkt 
gebleven. Daarna zijn de nog niet verkochte 
kaarten snel uit de roulatie gehaald. Ik heb nog 
nooit een gebruikt exemplaar gezien, maar die 
zullen wel bestaan. Een mooi stuk om naar uit 
te kijken!  

Ai Li-shan  
advertentie  

 

POSTBUS 97, 9800 AB ZUIDHORN, NEDERLAND  

Hieronder vindt u een aantal speciale aanbiedingen voor de 

leden van de Studiegroep  

  

Jaarsets Volksrepubliek China:  

  

Uit verschillende bronnen kunnen wij U diverse postfrisse  jaargangen van de Volksrepubliek China 
aanbieden. Door het verschil in opzet tussen de MICHEL en STANLEY GIBBONS catalogi kunnen 
sommige zegels soms in een ander jaar vallen door samentrekking van series. Alle prijzen in Euro.  
  

Jaarset 1993:  Stanley Gibbons 3834-3885. 12 series en 3 Miniatuur Sheets.       € 10,00  
                        Zonder PJZ.  
Jaarset 1993:  Michel 2463-2514. 17 sets en 3 Miniatuur Sheets. Geen PJZ.        €   7,00  
Jaarset 1994:  Michel 2515-2536. 19 sets en 7 Miniatuur Sheets. Geen PJZ        € 21,00 Jaarset 

1995:  Stanley Gibbons 3959-4065. 26 series en 3 Miniatuur Sheets        € 19,00                         

Zonder blok 4023 ongetand.    
Jaarset 1995:  Michel 2587-2677. 27 sets en 3 Miniatuur Sheets.                           € 30,00  
                        Zonder blok 74B en PJZ blokken. Incl. Militair 4  
Jaarset 1996:  Michel 2678-2781. 31 sets en 4 Miniatuur Sheets.                        € 30,00                         

Zonder blok 76B en PJZ blokken  

Een merkwaardige vergissing 
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Jaarset 1997:   Michel 2782-2873. 25 sets en 5 Miniatuur Sheets.                       € 18,00                            

Zonder PJZ blokken maar incl 1 Kleinbogen.  
Jaarset 1998:   Michel 2874-2995. 31 sets en 5 Miniatuur Sheets.                         € 30,00                          

Zonder PJZ blokken.  
Jaarset 1999   Stanley Gibbons 4355-4465. 19 series en 4 Miniatuur Sheets        € 33,00                         

1999-11 in compleet vel van 56 zegels. Zonder PJZ blokken.  
Jaarset 1999:   Michel 2986-3108.20 sets en 4 Miniatuur Sheets.                           € 24,00                          

Zonder PJZ blokken.  
Jaarset 2001:   Michel 3206-3307. 25 sets en 6 Miniaturr Sheets.                        € 21,00                          

Zonder Michel 3259, blok 102 en PJZ blokken, boekjes en                          zelfklevende zegels.  
Jaarset 2001:   Stanley Gibbons 4561-4655. 23 series en 7 Miniatuur Sheets.   € 40,00                          

Zonder Stanley Gibbons 4590-4592, 4599-4603, 4605-4608.  
Jaarset 2002:   Michel 3308-3415. 29 sets en 6 Miniatuur Sheets.                       € 26,00                          

Zonder Michel 3394-3395, PJZ blokken, boekjes en zelf-                          klevende zegels.  
Jaarset 2004:   Michel 3506-3604. 27 sets en 5 Miniatuur Sheets.                       € 27,00                          

Inclusief 2 Kleinbogen. Zonder Michel 3515-3516, Blok 116,                          PJZ blokken, boekjes 

en zelfklevende zegels.  
Jaarset 2005:   Stanley Gibbons 4958-5048. 27 series en 6 Miniatuur Sheets.     € 30,00  
Jaarset 2006:   Stanley Gibbons 5049-5144. 35 series en 4 Miniatuur Sheets.     € 63,00  
Jaarset 2007:   Stanley Gibbons 5145-5240. 35 series en 5 Miniatuur Sheets.     € 31,00  
Jaarset 2008:   Stanley Gibbons 5241-5324. 32 series en 8 Miniatuur Sheets.     € 39,00  
                         Zonder Stanley Gibbons 5295a, boekjes en zelfklevende zegels  
Jaarset 2008:   Michel 3931-4020. 31 sets en 7 Miniatuur Sheets.                         € 18,00                         

Zonder Michel 3992, Blok 142, 146, 150, PJZ blokken, zegels                         op papier met zijde 

laag en zelfklevende zegels.  
Jaarset 2010:   Stanley Gibbons 5421a-5511. 30 series en 4 Minituur Sheets.     € 26,00                          

Zonder boekjes, zelfklevende zegels enz.  
  

Albums Volksrepubliek China:  

  

1970-1986    2 lege VOSTOK albums uitgegeven door de Japan Philatelic         € 50,00                        

Publication Co. Ongeveer 200 geillustreerde bladen voorzien                         van blanco HAWID  

stroken.  
1949-2015    8 geïllustreerde DAVO albums voorzien van blanco HAWID                          

stroken. De banden 1949-1984 zijn zonder zegels en vanaf                         1985 

nagenoeg compleet met zegels en blokken.  
                        Speciaal aanbod:  Alles samen voor                                             € 1225,00  
  

Partij Volksrepubliek China:  

  

1980-2011     60 bladzijden in stockboek met postfrisse zegels tussen 1980                         

en 2011. Verder Michel blok 80 2x, postzegel boekjes met                         een  

cataloguswaarde van EURO 360, vellen en ‘kleinbogen’                         met een 

cataloguswaarde van EURO 922. De totale catalogus-                         waarde van deze 

partij geteld volgens de Michel is EURO 5138.  
                        Deze complete partij bieden wij aan voor                                     € 1400,00  
  

Kleinbogen / Small Sheets / Kleine Vellen Volksrepubliek China:  

  

Wij hebben een ruime voorraad van deze alleen in de Michel als ‘kleinbogen’ vermelde vellen. U kunt de 
Michel nummers die u nog mist aan ons doorgeven waarna wij u, als we het in voorraad hebben, een 
aanbieding zullen doen.  
  

Informatie en bestellingen:  
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Eventuele vragen over dit aanbod en bestellingen kunt u, het liefst via e-mail, sturen naar 
info@dandotra.com of dandotra@planet.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. Oranje tel: 
015-2851795.   
Verzending altijd via aangetekende post en verzendkosten extra. Afhalen kan ook, maar de spullen liggen 

in Zuidhorn wat voor de meesten van u een flinke reis is.  
   

D&O is al vele jaren uw betrouwbare partner voor koop of verkoop in de 
Chinese filatelie. Ons internationale netwerk staat garant voor een rijk aanbod 

en goede prijzen.  
    

Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China  
  

    

   9 oktober – serie 2016-

HNZ1(H11)  

(4-1) Zilu verstuurt proviand van mijlen ver. (4-2) Keizer Wen van Han 

proeft de medicijnen voor zijn zieke moeder.  

(4-3) Wenji zet de werken van haar overleden vader voort.  

(4-4) Gu Kaizhi tekent een portret van zijn   

moeder  

Twee zegels van 1,20 en twee van 1,50 yuan 

uitgegeven in vellen met 16 zegels en een minivel 

met twee series.  

  

17 oktober – serie 2016-30  

Dag van de armoede bestrijding.  

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 20 

zegels.  

  

  

7 oktober – serie 2016-29  

Chinese kinderlijke devotie deel 2 (voor deel 1 zie 2014-
23).  
Opnieuw vier verhalen afgebeeld op de zegels.  

Nieuwjaarszegel voor speciaal gebruik.  

Een zegel van 1,20 yuan met als titel “Welvaart en 

voorspoed”  

Uitgegeven in vellen met 20 zegels.   
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22 oktober – serie 2016-31  

De tachtigste verjaardag van de 

overwinning van de lange mars van de 

Chinese arbeiders en boeren in het Rode 

Leger.  

(6-1) Begin van de Lange Mars.  

(6-2) Zunyi conferentie.  

(6-3) Oversteek van de Chishui rivier  

(6-4) Besneeuwde bergen, moerassen (6-5) Vereniging van drie legers.  

(6-6) Herinnering aan martelaren en oorspronkelijke doelen en begin van een nieuwe Lange Mars  

  

  

28 oktober – serie 2016-19 Vuurtorens 

van China.  

(5-1) Huayang vuurtoren  

(5-2) Chigua vuurtoren  

(5-3) Zhubi vuurtoren  

(5-4) Yongshu vuurtoren (5-5) Meiji vuurtoren.  

Drie zegels van 1,20 en twee van 1,50 yuan se-tenant uitgegeven in vellen met 4 series en een minivel met twee 

series. Al deze vuurtorens staan op de omstreden Spratly eilanden, zie artikel in dit blad!  

  

12 november – serie 2016-32  

De 150ste verjaardag van de geboorte van Dr. Dun Yat-sen.  

(4-1) Het museum van de voormalige residentie van Sun 

Yat-sen.  

(4-2) Bronzen standbeeld van Sun Yat-sen.  

(4-3) Zhongshan hal in Beijing Zhongshan park.  

(4-4)  Sun  Yat-sen  middelbare 

 school gedenkteken.  

  

2 december – serie 2016-33  

  

Dit is de vierde keer dat deze expositie is gehouden 

op het vasteland van China, na 1996 Beijing, 2003 

Mianyang en 2011 Wuxi.  
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(2 - 1)  Zhuang brokaat.   

D.v.E.   

Twee zegels van 1,20 en twee van 1,50 yuan uitgegeven 

in vellen met 20 zegels.  

  

China 2016 Asiatische Internationale Postzegeltentoonstelling 

gehouden in de stad Nanning, hoofdstad van Guangxi Zhuang 

Autonome gebied van 2 tot 6 december.  

(2-2) Geborduurde bal.  

S/S Bronzen lamp in de vorm van een feniks uit de 

Western Han Dynastie  

Twee zegels van 1,20 yuan in vellen met 16 zegels, een 

blokje van 6 yuan en een minivel met 4 series.  

  

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republic of China)  
  

28 maart 2017 – Tainan  

Een gelegenheidsvelletje met de bezienswaardigheden van de 

stad Tainan op vier zegels: (NT$5) Jingzaijiao winning van 

zeezout  

(NT$9) Confuciaanse Tempel van Tainan uit 1665  

 (NT$12)  Chikan  Lou,  in  1653  gebouwd  door  

Nederlanders als Fort Provintia  

(NT$12) Leeuwen met zwaarden zijn karakteristiek onderdeel van 

de architectuur in het stadsdeel Anping  

  

  

26 april 2017 – Bloesems van eeuwige lente II Na de 
eerste serie uit maart 2016 volgen vier nieuwe zegels 
met kunstwerken uit het Nationaal Paleis Museum, 
opnieuw acht beelden uit het album van Castiglione:  
(NT$5) Klaprozen  

(NT$5) Witte en paarse lelies  

(NT$7) Tijgerlelies en Pioenrozen  

(NT$9) Smaragd bamboo en morning glory  
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(NT$10), Lotussen en pijlkruid  

(NT$10) Bonenbloesem en gierst  

(NT$12) Hanekam   

(NT$12) Chrysanten  

  

10 mei 2017 – Chinees idioom  

Als vervolg op de eerdere serie uit maart 2015  

opnieuw vier zegels die de achtergrond van   verschillende Chinese zegswijzen illustreren:   

 (NT$5) Dit kind kan leren, Zhang Liang wordt  9 juni 2017 – Spoorbruggen van Taiwan  

Vier zegels met spoorbruggen, natuurlijk met door een 

oude man op de proef gesteld: jonge  

een trein erop. kinderen 

kunnen zich ontwikkelen  

(NT$5) Dongshan River Bridge met Tarako  

  
  

( NT$12) De draak ogen geven; Zhang Yanyuan  
schilderde draken, maar gaf ze geen ogen, omdat  
ze zouden wegvl iegen als hij dat deed. Toen hij  
de draken op aandringen van de dorpelingen  
toch ogen gaf, vlogen ze inderdaad naar de  

hemel: door het toevoegen van een klein detail  

kan een schilderij of kalligrafie tot leven komen,  
of ook: je moet de essentie van de zaak   
begrijpen.   
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(NT$5) Bamboe in je hart sluiten; Wen Tong  

Express trein bestudeerde 

bamboe minutieus om het beter te  

(NT$5) Youkeng Bridge met stoomtrein kunnen 

schilderen: je moet je concentreren op  

 waar je mee bezig bent.  (NT$12) Carp Pond Bridge met ‘smiley face’  

trein  

(NT$12): Wrijf je ogen uit en kijk opnieuw, Lu  

(NT$12) Da-an River Bridge met Puyuma  

Meng heeft zich in korte tijd verbazend  

Express ontwikkeld: kijk 

met frisse blik  

  

Gecensureerde envelop  

met 

en  

  

staat 最高指示 (zuigao zhishi) en dat betekent iets als "richtlijnen van het hoogste niveau" (highest level 

directives). Er wordt natuurlijk verwezen naar richtlijnen uit het Rode Boekje en andere directieven van Mao. De 

achtergrond voor het verwijderen van deze kreet is dat die er in opdracht van Lin Piao op gezet zou zijn, het was 

kennelijk een gevleugelde uitspraak van Lin. Na de val van Lin wordt deze regel onleesbaar gemaakt.  

 

De hier afgebeelde   envelop  is  
duidelij k gemaakt in de periode van  

Culturele  de  R evolutie,  

opwekkende  slogans  erop  
natuurlijk in het rood.  Maar er is wat  

opvallends: een regel tekst is (met  
rode inkt )  onleesbaar gemaakt. Wat  

zou er aan de hand zijn?   

Het lukt om de tekst wat beter  
zichtbaar te maken. Dan blijkt dat  er  
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D&O TRADING 
CHINA, JAPAN AND FAR EAST  

POSTAL AUCTIONS 

 
Wij houden regelmatig veilingen van Chinees materiaal. 
Als u onze veilingcatalogi wilt ontvangen, neemt u dan 

contact met ons op. Bel, schrijf of e-mail naar: 
D&O Trading, Postbus 97, 9800 AB  Zuidhorn 
Telefoon/fax: 0594-540863 of 015-2851795 

e-mail info@dandotra.com of sb128522@hotmail.com 
Ook voor de verkoop van uw collectie of duplicaten 

kunnen wij u van dienst zijn. Heeft u iets aan te bieden, 
neem dan contact met ons op. 

Wij komen eventueel ook bij u thuis om de collectie of 
inzending te taxeren op opbrengstwaarde bij verkoop in 

onze veiling. Maar desgewenst zijn wij ook bereid om 
een bod te doen als u de zaken snel wilt afhandelen. 

Maar de hoogste opbrengst heeft u als u door ons laat 
veilen, alleen neemt dat meer tijd in beslag. De 

inzetprijzen worden in overleg met u vastgesteld. 
 

mailto:info@dandotra.com
mailto:sb128522@hotmail.com
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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 
 

Onze 77e veiling werd op 9 en 10 juni 2017 gehouden. De kavels China gingen weer 

voor goede prijzen weg. Hieronder enkele voorbeelden: 

 

 

 

Kavel 538 – Keizerrijk, drie Waterlow zegels op briefstukje met Tombstone stempel in rood.   

inzet € 10, opbrengst € 60  

 

Kavel Omschrijving Inzet Opbr. 

533 Keizerrijk, SG 3, Grote Draken 3 ct gebruikt 150 240 

535 Keizerrijk, SG 90 4 ct Red Revenue groot * z.g. 200 450 

536 Keizerrijk, SG 37 in paar */**, zwakke perforatie tussen zegels 100 210 

540 VRC, 1955, Mi. Block 1-4 * 80 130 

541 VRC, 1962, Mi 648-55 ** Mai Lan-fang serie 600 780 

542 VRC, 1964, Mi.824-826 ** 15 jaar VRC strip 130 200 

546 1914, brief van Nederlandse legatie in Peking via Russische 

post naar Vorden, NL 

70 110 

 



  

China Filatelie 2017  38  

 

Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod, deskundige verkaveling 

en veel internationale klanten. 

Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden.  

 

 

 

 

 


