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Redactioneel
Al weer het derde nummer van deze jaargang.
Uw redacteur zit een paar dagen thuis na een
knieoperatie en de herfst is aangebroken, dus
genoeg aanleiding om een nieuw nummer samen
te stellen. Dat kan ook dankzij een aantal aardige
bijdragen van diverse leden.
In de eerste plaats moet ik de derde aflevering
van de serie van Marc Symens en Jozef
Wagemakers over de post via de Transsiberische
spoorweg noemen. Die gaat dit keer over de post
uit één plaats tussen 1902 en 1904, maar
daarover is wel heel wat te vertellen!
Ed Boers en Jan van der Zouw vertellen allebei
over hun verzamelpassie; in beide stukken
spelen reizen een rol…
Verder een artikel over de KLM 1e vlucht naar
Shanghai uit 1948 en over een boeiende
briefkaart uit 1943. Rob Ronde en Hendrik
Oranje schrijven dit keer over de woningen in
China. Vic Vente vervolgt zijn overzicht van
Japanse Bezettingsuitgiften uit Nederlands Indië.
En dan zijn er nog wat souvenirvelletjes en de
nieuwtjes die het nummer completeren.
Al met al weer een nummer met een gevarieerde
inhoud!
Voor latere nummers kan uw redacteur weer
veel bijdragen voor het blad gebruiken! Ik hoor
graag van u!

Bestuursmededelingen
Verslag bijeenkomst zaterdag 10 september
2011.
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 23
aanwezige leden welkom. Het aantal leden blijft
gelijk, dit in tegenstelling tot andere
studiegroepen. Bestuursleden van de KNBF
schrijven regelmatig hierover , en melden dat in
hun schrijven naar het secretariaat van
aangesloten Studiegroepen. Er worden mogelijke
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Oktober 2011
oorzaken genoemd, waarbij de belangrijkste wel
is dat de jeugd zoveel nieuwe ontwikkelingen
t.a.v. de vrijetijdsbesteding krijgt aangeboden dat
het verzamelen van postzegels geen grote
prioriteit meer heeft. Er wordt door de KNBF op
dit moment bestudeerd hoe dit probleem kan
worden opgelost.
Voor het overnemen van de functie van
penningmeester, van Cheng Lin, heeft het
bestuur tot op heden geen reacties ontvangen en
dat is zorgelijk, voor het voortbestaan van onze
Studiegroep. Cheng heeft zijn functie 10 jaar met
veel plezier uitgevoerd, maar omstandigheden
zijn er de oorzaak van de hij een vervanger moet
zoeken. Voor de functie is een financiële
achtergrond een vereiste!
Er is een nieuwe editie van de Stanley Gibbons
voor China verschenen. Jozef Wagemakers
merkt daarbij op dat de prijsontwikkelingen voor
het verzamelgebied China tegenwoordig zodanig
dynamisch zijn dat je nauwelijks houvast meer
hebt aan de catalogusprijzen. In veilingen (ook
via internet) worden de prijzen bepaald.
We verwelkomen dhr Jan van der Zouw die na
lange afwezigheid toezegt weer regelmatig onze
bijeenkomsten te zullen bezoeken i.v.m. zijn
pensionering. Hij zegt toe een stukje te schrijven
hoe hij tot het verzamelen van Chinese zegels is
gekomen.
Er zijn bij het secretariaat geen bezwaren gemeld
m.b.t. het lidmaatschap van de heren X.H. Wang
en F. Augustijn. Zij worden als lid van de
studiegroep verwelkomd.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Na de pauze veilt Johan weer met verve de 110
aangeboden kavels van veiling 195. Er vonden
81 kavels de weg naar een nieuwe verzamelaar
(73,6%) en 29 kavels gingen retour.
Om 12.45 uur werd de bijeenkomst afgesloten.
Miep Ronde, secretaris
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Briefwisseling vervoerd met de Transsiberische spoorweg
Deel 3: Wei Hai Wei 1902 - 1904
Marc Symens – Jozef Wagemakers
In deel 1&2 van deze studie hebben we bewust
de briefwisseling verzonden vanuit de Britse
kroonkolonie Wei Hai Wei en van daaruit verder
verzonden via de Transsiberische spoorweg naar
Europa buiten beschouwing gelaten. We gaan
daar nu even dieper op in. Hier golden andere
regels dan deze voor de post vanuit China zelf!
Het gaat dus om een aanvulling op de delen 1 en
2, die betrekking heeft op de periode 1902-1904.

Weihaiwei

Na de Chinees Japanse oorlog 1894-1895
claimde Japan een gedeelte van het strategisch
belangrijke Lyaotung-schiereiland (Kwantung).
Op dat moment grijpen Frankrijk, Rusland en
Duitsland in en dreigen Japan met oorlog. Japan
heeft geen andere keuze dan die claim op te
geven.
De Duitsers konden daardoor op 6 maart 1898
het pachtgebied “Kiautschou” rond de havenstad
Tsingtau verwerven. De Russen sloten op 28
maart 1898 een contract af over het Lyaotungschiereiland (met daarin de havensteden Port
Arthur en Dalny).
De Britten konden op 24 mei 1898 het
pachtgebied “Weihaiwei” van de Japanners
overnemen (die dat gebied sinds de oorlog 94-95
bezet hielden). Zo kon de Royal Navy van dan
af over twee strategisch belangrijke havens in
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het Verre Oosten beschikken: in Hong Kong en
in Weihaiwei. (G&G)(Pr)

Post vanuit Weihaiwei
Vanaf 8 december 1898 kon in Weihaiwei post
worden toevertrouwd aan een lokaal ingerichte
koerierdienst (met eigen postzegels). Op 15
maart 1899 kwam daar een Chinees postkantoor
voor in de plaats. Op 1 september 1899 werd
daarnaast een Brits postkantoor geopend (op het
eiland Liu Kung Tao). (G&G)
Vanaf einde 1902 tot aan het uitbreken van de
Russische Japanse oorlog in februari 1904 was
het mogelijk briefwisseling naar Europa voor
verzending “via Siberia” af te geven aan de
Chinese post in Weihaiwei en wel in het Chinees
kantoor van (Ma Tau) Port Edward of het
Chinees kantoor van Liu Kung Tao. Deze
kantoren bezorgden de briefwisseling aan de
Chinese post in Chefoo, waar ze werd
doorgegeven aan de Russische post (in Chefoo)
om ze zo verder “via Siberia” in Europa ter
bestemming te komen.
Omdat dit een aanzienlijke tijdswinst betekende
in vergelijking met de verzending over zee werd
frequent van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt.

We merken daarbij op dat in de beschouwde
periode (einde 1902 – begin 1904) er een
speciaal type stempel in gebruik was (in gebruik
genomen in juli 1902), gekend voor de
postkantoren (Ma Tau) Port Edward en Liu
Kung Tao.
De stempel “ Ma Tau” (gekend tot maart 1903 in
rood, zwart, violet, blauw) vonden we nog niet
op internationaal “via Siberia” verzonden
briefwisseling terug. Vanaf 1 april 1903 wordt
deze vervangen door de stempel “Port Edward”,
de nieuwe benaming voor Ma Tau (enkel gekend
in zwart). De stempel “Lui Kung Tao” (in rood,
zwart, violet, blauw) is dikwijls moeilijk
leesbaar, in tegenstelling tot de stempel van Port
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Edward die meestal wel zeer duidelijk leesbaar
is. (G&G)
Belangrijk om te weten is dat voor het frankeren
van internationale briefwisseling verzonden
vanuit (Ma Tau) Port Edward of Liu Kung Tao
andere regels golden dan voor briefwisseling
verzonden vanuit China zelf. Er zijn
verschillende perioden te onderscheiden.
Einde 1902 – midden augustus 1903
1 Chinese cent (per ½ oz.) bovenop het
internationaal port in Russische kopeke
In tegenstelling tot het systeem dat voor de
Chinese post binnen China zelf gold (waarbij de
afzender een brief kon frankeren met 10 Chinese

cents en de Chinese post deze frankering
integraal verving door de overeenkomstige 10
Russische kopeke) moest de afzender in
Weihaiwei enerzijds 1 Chinese cent betalen voor
het transport tot in Chefoo en anderzijds
daarnaast nog 10 Russische kopeke voor de
verdere verzending (via de Transsiberische
spoorweg naar Europa) vanuit de Russische post
in Chefoo.
Een brief verzenden vanuit de Chinese post in
Weihaiwei kostte daardoor 1 Chinese cent meer
dan een soortgelijke brief verzonden vanuit een
Chinees postkantoor in China zelf!
De kopeke postzegels waren daarvoor
verkrijgbaar in de
waarschijnlijk (**)
postkantoren van de Chinese post in Weihaiwei.

Omslag van de HMS AMPHITRITE (gedrukt op achterzijde) met in handschrift op voorzijde: “From
F.Bayley Amphitrite China Station”, gefrankeerd met 1 Chinese cent samen met 10 Russische kopeke
(zegel met opdruk). Stempels Liu Kung Tao 2 DEC 02; Chefoo 4 DEC 02; Chefoo RP 4 XII 1902;
Bij deze brief nog enkele vaststellingen:
• De stempel van Liu Kung Tao is in rood: de
juiste kleur in 1902 en erg weinig leesbaar
zoals meestal voor Liu Kung Tao. De
datum verschilt 2 dagen met deze van
Chefoo: dat is het normale verschil.
• Er staat geen vermelding op “via Port
Arthur & Moscow” om de route via Siberia
aan te geven: dit was ook niet strikt nodig,
vermits de omslag is doorgegeven aan de
Russische post in Chefoo en briefwisseling
van de Russische post in Chefoo vanaf het
einde van 1902 normaliter steeds via de
China Filatelie 2011

•

•

Transsiberische
route
naar
Europa
verzonden werd. (Ve)(Sy) Er zijn ook nog
verscheidene andere brieven van Weihaiwei
gekend uit 1903 waarop die (of soortgelijke)
aanduiding ontbreekt en die toch ook zeker
via Siberia ter bestemming geraakt zijn. (Wa)
Er staan verder geen transitstempels op de
omslag: dat is volledig normaal indien
verzonden via Siberia.
Er is geen aankomststempel: dat was
regelmatig het geval voor een brieven naar
Engeland (in tegenstelling tot briefwisseling
naar Frankrijk, Duitsland etc. waarop (in
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•
•

deze
periode)
vrijwel
steeds
een
aankomststempel kan gevonden worden).
De 1 cent zegel staat ondersteboven: bij
vergissing ondersteboven gekleefd?
De 1 cent zegel is extra ontwaard met
anilinepotlood: dat is eerder vreemd: zou dat
misschien in het Russische kantoor in
Chefoo gebeurd zijn om aan te geven dat
daarna alleen de kopeke postzegel nog van
tel was?

We merken nog in het algemeen op dat van de
voor de filatelisten bewaard gebleven
briefwisseling vooral gewone brieven uit de

eerste gewichtklasse zijn, slechts in veel mindere
mate brieven van de tweede gewichtsklasse en
postkaarten (nooit aangetekend). De meeste
poststukken werden verzonden vanuit Lui Kung
Tao, slechts enkele vanuit (Ma Tau) Port
Edward. (Wa)
Tot midden augustus 1903 bleef het verzenden
vanuit de Chinese post in Weihaiwei 1 Chinese
cent meer kosten dan een soortgelijke brief
verzonden vanuit een Chinees postkantoor in
China zelf. Ergens midden augustus 1903 is
deze extra 1 cent niet langer nodig. (**)(Wa)

Bijzondere brief: forwarded by Maitland & Co
Onderstaande brief heeft die gebruikelijke weg via de Chinese post in Weihaiwei en verder de Chinese
en de Russische post in Chefoo niet gevolgd, maar werd wel toevertrouwd aan “Maitland & Co” uit
Shanghai. De firma “Maitland & Co” zorgde daarna voor de aflevering ervan aan het Russisch
postkantoor in Shanghai.
Dergelijke “Forwarders” werden normaliter ingeschakeld: hetzij omdat er geen andere mogelijkheid
was om post te versturen, hetzij om post sneller ter bestemming te krijgen, hetzij om gebruik te maken
van een betrouwbaardere route, hetzij om kosten te besparen.

Brief van de “Queen’s Hotel Company, Limited – Weihaiwei” naar London, verzonden via forwarding
agent Maitland & Co. (stempel achterzijde), gefrankeerd met 10 kopeke Russische Post, afgestempeld
Shanghai 18 VII 03, aankomst London W 11 augustus 03 (achterzijde)
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Van Weihaiwei naar Shanghai zal de brief
zuidwaarts enkele dagen onderweg geweest zijn
en voor het traject Shanghai – London
(Engeland) had deze brief (18/7-11/8) 24 dagen
nodig. Dit duidt erop dat deze brief zeker nog
met de Transsiberische spoorweg verzonden
werd (vermits in minder dan een maand ter
bestemming) en dus vanuit Shanghai terug
noordwaarts vertrokken is; maar, dat is dan
(eerst zuidwaartse en dan terug noordwaarts)
zeker niet sneller dan een brief verzonden, in
dezelfde periode, op 15/7/1903 vanuit Liu Kung
Tau via Chefoo 17/7/1903 naar Birkenhead
(Engeland) 8/8/1903 die over het ganse traject
Liu Kung Tao – Birkenhead 24 dagen deed. (Wa)
Mogelijk was het hier wel degelijk de bedoeling
om de 1 Chinese cent extra (voor een gedeelte)
uit te sparen.
Dit moet dan hier wel onder het motto “vele
kleintjes maken een groot” geweest zijn, vermits
de besparing maar ergens tussen de 0% en 10%
kan gelegen hebben.
(Anderzijds kan het natuurlijk ook gewoon om
een of andere reden praktischer geweest zijn
briefwisseling met iemand van deze “Maitland &
Co” mee te geven in plaats van naar een Chinees
postkantoor te gaan.)
Midden augustus 1903 – februari 1904:
uitsluitend internationaal port in Russische
kopeke, geen bijkomend lokaal port meer
Ergens tussen 10 en 24 augustus (**)(Wa)(Ve) werd
de 1 Chinese cent extra (een lokaal port extra om
de briefwisseling naar het Chinese postkantoor
in Chefoo te brengen) afgeschaft. Brieven
konden dan uitsluitend voorzien van een
frankering van 10 kopeke (postzegels van de
Russische post in China) afgeven worden aan de
Chinese post in Port Edward of Lui Kung Tao.

Dergelijke brieven zijn gemakkelijk te
herkennen aan de typische vertrekstempel die
samen met een transitstempel van de Chinese
post van Chefoo (normaliter 2 (of 3) dagen later
aangebracht) meestal op de achterzijde van de
briefomslag staat. De Russische postzegel is er
China Filatelie 2011

afgestempeld in het kantoor van de Russische
post van Chefoo.
Voorbeelden van het gebruik van dit systeem
zijn alvast gekend tot in december 1903. (Ve)(Wa)
Bijkomende mogelijkheden vanaf oktober
1903: afzender frankeert alleen in Chinese
cents
Blijkbaar werd het, vermoedelijk m.i.v. ergens in
oktober 1903 (**)(Wa), mogelijk om vanuit
Weihaiwei briefwisseling “met de Transsiberische spoorweg” te versturen en het
internationaal port daarvoor te voldoen in
Chinese cents (10 cents voor een brief, 4 cents
voor een postkaart) zoals dat mogelijk was in
China zelf (zie deel 1&2 van deze studie).
De Chinese post verving dan deze frankering
integraal door een overeenkomstige frankering
in Russische kopeke (10 kopeke voor een brief,
4 kopeke voor een postkaart).
Hiervan zijn slechts een 4-tal voorbeelden
gekend! (wa)
Bijkomende mogelijkheden vanaf november
1903: via de Franse post in Chefoo
Zoals besproken in deel 2 waren in november
1903 de bespreking met de Franse post in China,
waardoor de Chinese post niet langer de
frankering in Chinese cents vervangt / hoeft te
vervangen door een frankering in Russische
kopeke maar de poststukken (die de
Transsiberische
route
moesten
volgen)
rechtstreeks zou kunnen doorgeven aan een
postkantoor van de Franse post in China,
afgerond.
Dit gold nu ook voor Weihaiwei. (**)
Wanneer briefwisseling in Liu Kung Tao of Port
Edward uitsluitend met Chinese cents
gefrankeerd werd (10 cents voor een brief, 4
cents voor een postkaart) kon de Chinese post in
Chefoo (zonder de frankering te moeten
vervangen) de poststukken doorgeven aan de
Franse post in Chefoo. Vanuit de Franse post in
Chefoo ging het dan verder (in verzegelde
postzakken) “via Siberia” naar Europa.
Hiervan zijn alvast een tweetal prentbriefkaarten
(geen brieven) gekend. (Wa) Toch moeten we
hier opmerken dat deze beide vanuit Liu Kung
Tao in november 1903 via de Franse post in
Chefoo naar Engeland verzonden prentbriefkaarten geen verdere transit- noch
aankomststempel hebben en dus niet echt met
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absolute zekerheid via Siberia verstuurd werden,
ze kunnen eventueel ook over zee hun
bestemming hebben bereikt. In dat geval horen
ze in deze studie niet thuis (maar: juist het

ontbreken van transitstempels is helemaal
normaal voor de route via Siberia en het
ontbreken van een aankomststempel is niet
abnormaal voor briefwisseling naar Engeland).

Het pachtgebied Weihaiwei
met
Liu Kung Tao
en
Port Edward
(Pr)(G&G)

Bronnen en literatuur
(G&G) “The Crown Colony of Wei Hai Wei, M. Goldsmith, C.W. Goodwyn, 1985”
(Pr)
“British Post Offices in the Far East, Edward B. Proud, (1991)”
(Ve) diverse veilingcatalogi
(Wa) databank poststukken, samenstelling Jozef Wagemakers (studiegroep China Filatelie (NL))
(Sy) verzameling Marc Symens
(**) veronderstelling op basis van logische deductie en analyse van bestaand materiaal
(alle in deze bijdrage getoonde stukken uit eigen verzameling) (Sy)

De Woonomgeving in China

Rob Ronde / Hendrik Oranje
In nummer 140 van ons Bulletin (december
2003) stond een uitgebreid artikel met de
beschrijving van de huizen uit de verschillende
Chinese provincies, zoals afgebeeld in de
bekende serie die verscheen vanaf 1986,
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waarvan hierboven een aantal exemplaren staan
afgebeeld. Lees het artikel nog eens na, bv. op
uw Jubileum DVD! In onderstaand artikel een
meer algemene beschouwing over de Chinese
woningbouw.
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In het keizerlijke China bouwde iedereen die het
zich kon permitteren een huis. Huizenbouw is
waarschijnlijk de oudste continue bouwtraditie
in China. Het gewone alledaagse leven brengt
ons, meer dan enige andere bouwvorm, dichter
bij wat er fundamenteel Chinees is aan de
architectuur en al zijn de huizen die de traditie
vertegenwoordigen allemaal uit de steden
verdwenen, toch zijn ze nog te vinden op het
platteland en worden daar nog altijd gebouwd.
Voorbeelden van traditionele huizen vindt men
nog steeds in de provincie Fujian in Zuidoost
China. Hoewel de zuidelijke stijl van een
familiehuis in Fujian vaak opvalt door de
typische schuin aflopende dakranden, en de
materialen voor bepaalde delen van het huis
kunnen variëren, komt de plattegrond van zo'n
huis overeen met die van plattelandshuizen in de
meeste andere delen van het land. Elk huis is
rond een voorbinnenplaats (bij minder ruimte
vaak vervangen door een lichtkoker) gebouwd,
die men via een poort betreedt. De hoofdkamer
aan de voorkant, die naar de binnenplaats toe
open kan zijn of weggestopt achter deuren, is
een formeel vertrek dat dient om te eten en
gasten te onderhouden. De andere kamers
worden symmetrisch aan de centrale kamer
toegevoegd.
Het stevig gebouwde maar simpele Chuandouraamwerk
(een
houten
geraamte
van
samengevoegde
pilaren
en
balken),
dakgordingen (ter ondersteuning van de spanten)
die direct op de balken staan en niet dragende
wanden, die karakteristiek zijn voor de Chinese
houtconstructies kunnen gemakkelijk aangepast
worden aan een veranderende familiesituatie.
Heeft een groeiende familie niet genoeg land om
naar buiten toe uit te breiden, dan kunnen er
aanbouwtjes bijkomen, die om de voorste
binnenplaats heen liggen. Twee verdieping hoge
huizen met slaapkamers boven hebben een rol
gespeeld in de Chinese woontraditie, wellicht
sinds de vroege keizertijd.
De stijl van de Chinese huizen met binnenplaats
kon aangepast worden aan een dorp- of
stadsomgeving. Zo hield het woonsysteem van
het merendeel van het pre-20e-eeuwse Beijing
in, dat elk huis zijn eigen binnenplaats kon
hebben, maar huizen stonden in een rij naast
elkaar en keken allemaal op de zelfde straat uit.

China Filatelie 2011

In het traditionele China namen families elk
aspect van het bouwproces hoogst serieus.
Tegenwoordig kiest, en dit gold ook voor de hele
keizertijd, de familie eerst een locatie volgens de
regels van Feng Shui.
Provinciehuizen.
Veel dorpshuizen in de Chinese provincies
hebben een bouwstijl die typisch is voor de
streek of de lokale etnische minderheid. Enkele
van de vroegste nog bestaande Chinese
woningen staan in de provincie Anhui en dateren
in sommige gevallen van de Ming-dynastie. De
meeste huizen van Anhui (zie afbeelding)
hebben twee etages en zijn zelden breder dan
drie compartimenten. Ze worden helemaal
omsloten door wit bepleisterde muren rond een
lichtkoker in plaats van een binnenplaats.

De familiehuizen aan de waterkant in dit dorp in de
provincie Anhui dateren van de Ming-periode

De groep gemeenschappelijke huizen die
gebouwd werden door de Hakka (keija) - die in
de provincie Fuijan en Hongkong leven en nu
door de Chinezen als een minderheid worden
gezien – hebben doorgaans drie of vier
verdiepingen en hebben een rechthoekige of
cirkelvormige plattegrond. Hakka huizen
herbergen grote groepen families in een enkel
gebouw dat aan een open centrale binnenplaats
ligt. Andere etnische groepen binnen China
hebben hun eigen typische huizenbouw – de
Dong, Zhuang en Miao van Zuid-China
bijvoorbeeld maken huizen die op palen staan.
De grotendeels nomadisch levende Mongolen
zetten Yurts neer – ronde tenten met en frame
van latten die met vilt of huiden worden bedekt.
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Nogmaals: Juliaanse en Gregoriaanse kalender
Marc Symens
In de stempels in gebruik in de kantoren van de Russische post in China staat de datum soms volgens
de (oude) Juliaanse en soms volgens de gewone (Gregoriaanse) kalender vermeld. In nummer 163 van
dit Bulletin (pag.60-61) schreef ik daarover al eerder. Hieronder een bijzonder voorbeeld: een
poststuk waarop beide kalenders tegelijkertijd in het zelfde kantoor in stempels gebruikt werden.
Poststukken van de Russische Post moeten altijd zorgvuldig bestudeerd worden om zeker te zijn van
de gehanteerde kalender. Uit het stempeltype alleen kan men niet met zekerheid afleiden welke
kalender gebruikt werd.
Ook alleen de stadsnaam samen met het jaartal in de stempel leveren onvoldoende informatie om de
datum met zekerheid juist te kunnen interpreteren, want in eenzelfde stad werden de beide kalenders
soms gelijktijdig gebruikt! Altijd opletten dus! We geven een voorbeeld van Hankow.

Postwaardestuk van Hankow (volgens de tekst op de achterzijde geschreven op 1 mei 1905 maar)
verzonden op 5 mei 1906 via de Russische post in Shanghai (9 mei 1906) en verder via Hong Kong (17
mei 1906) naar Berlijn en er 37 dagen later aangekomen op 16 juni 1906.
Op dit poststuk staat enerzijds het stempel rechts boven: dubbelringstempel: “KHANKOU / **a /
22/4/06”: de datum is daar volgens de (oude) Juliaanse kalender, en is omgerekend volgens onze
(Gregoriaanse) kalender 5 mei 1906 (de Juliaanse kalender loopt dan 13 dagen achter op de
Gregoriaanse kalender).
Anderzijds: stempel links (naar het midden toe): grote dubbelringstempel: “KHANKOU / °
POCHTOVAYA KONTORA ° / 5 V 1906”.
Beide stempels van de Russische post in Hankow zijn dus van dezelfde dag, 5 mei 1906, de ene
volgens de Juliaanse kalender, de andere echter volgens de Gregoriaanse kalender!
De transitstempel van de Russische post in Shanghai, rechts naar het midden toe (licht afgeslagen, met
onderaan ook “**a”), vermeldt 26/4/06 en is opnieuw volgens de (oude) Juliaanse kalender,
omgerekend volgens onze (Gregoriaanse) kalender 9 mei 1906.
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1e KLM vlucht Amsterdam – Shanghai, September 1948
Dimitri Rentenaar
Onderstaand verhaal is eerder verschenen in het
maandblad Filatelie, nummer 10 jaargang 2011
(Postex nummer) en wordt met toestemming van
de redactie en de auteur hier overgenomen.
Op zondag 27 maart 2011 voegde de KLM
Xiamen als 7e bestemming op China aan haar
toch indrukwekkende (Chinese) routenet toe.
Drie keer per week wordt er in de zomer van
2011 op deze stad gevlogen. Samen met haar
partner China Southern wordt er in totaal 53 keer
per week op China gevlogen. Dat was wel eens
anders.
In 1948 was de KLM ook indrukwekkend bezig
haar vleugels uit te slaan over de wereld, vele
nieuwe routes werden geopend. Shanghai stond
ook op het wensenlijstje van de KLM, een wens
die uitkwam op 28 september van dit jaar.

De 2 piloten hadden veel ervaring op de Indië
route wat hierbij zeer van pas kwam. De vlucht
ging voor een groot gedeelte over de wel
bekende Indie route. Van Schiphol werd er naar
Cairo gevlogen, Basrah werd de volgende
middag bereikt (inmiddels 5000 KM verder).
Donderdag vloog de constellation naar Karachi
en via Calcutta werd Bangkok bereikt, waar
werd overnacht (weer 6000 KM erbij).
In Bangkok werd meteen een mooie
(post)verbinding voor vervoer uit Ned. Indië
naar Shanghai verwezenlijkt (zie luchtpostbrief).

Brief gevlogen van Batavia naar Shanghai

Vanaf Bangkok lag een nieuwe uitdaging, het
traject van Bangkok naar Shanghai over +/- 2860
km. De vrijdag landde dan eindelijk de
Constellation op het vliegveld Lungwah te
Shanghai.
Brief gevlogen van Amsterdam naar Shanghai

Niet zo verwonderlijk dat de KLM graag een
stad als Shanghai wilde aanvliegen. China had
toen al een grote afzetmarkt, 365 miljoen
inwoners in 1948! Alleen jammer dat de
machtverhoudingen binnen China nog niet
waren uitgekristalliseerd. De KLM kon, als
gevolg van de politieke onrusten, in 1949 de lijn
naar Shanghai niet meer uitvoeren.
De Constellation, PH-TDH, stond dinsdag 28
september 1948 op Schiphol gereed voor
vertrek. De piloten Parmentier en van Messel
(‘Fiets’) hadden de verantwoordelijkheid,
tezamen met de rest van de bemanning, om het
vliegtuig en passagiers veilig naar Shanghai te
brengen en terug.
China Filatelie 2011

Brief gevlogen van Shanghai naar Scheveningen

De terugvlucht vond zondag plaats, die een stuk
sneller verliep daar de Constellation al op
dinsdag op Schiphol verwelkomd kon worden.
57

Een wekelijkse verbinding tussen Nederland en
China was hiermee een feit.
Het spreekt voor zich dat er op deze eerste
bijzondere vlucht naar Shanghai post is
meegegeven. Op de heenreis is er ‘slechts’ 875
gram post meegegaan maar op de terugvlucht
was dit aanzienlijk meer, namelijk 7 kilogram.
Voor de terugvlucht (3 oktober 1948) was er
zelfs een bijzonder vertrekstempel voorhanden.
Het vreemde is wel dat er op de post vanuit
Shanghai een aankomststempel van woensdag 6
oktober 1948 staat i.p.v. dinsdag 5 oktober 1948.
Volgens de officiële dienstregeling klopt de
dinsdag wel.

Verantwoording/bronnen:
• www.bloggers.nl/aerophilatelie,
• Luchtpostcatalogus van Nederland en
Overzeese Rijksdelen van de Nederlandse
vereniging van Aero-Philatelisten ‘De
Vliegende Hollander’ 2005,
• Wolkenridder Actueel, woensdag 30 maart
2011,
• Catalogus “Uit de geschiedenis van het
luchtpost-vervoer” van J. Boesman,
• Wolkenridder van 16 oktober 1948, pagina 4,
• Vliegwereld 1948, pagina 346,
• Vliegwereld 1949, pagina 330

Bijzondere briefkaart

Johan Sevenhuijsen / Jozef Wagemakers
Soms kom je een poststuk tegen aan de hand
waarvan veel te vertellen is. Hierboven is zo’n
stuk afgebeeld.
Wat je op het eerste gezicht ziet is een briefkaart
uit de tijd van de Chinese republiek en enkele
zegels elk van die zelfde periode, allemaal
voorzien van een zwart stempel. Daarnaast zitten
op de kaart zegels uit de Japanse Bezetting van
Noord China, die zijn afgestempeld met een
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speciaal stempel, afgeslagen in violet. Het wordt
pas echt leuk als je je wat verder in de
achtergrond gaat verdiepen.
De briefkaart is een standaard briefkaart met
afbeelding van Sun Yat-sen en een waarde van
2½ cent, het binnenlandse tarief in het eind van
de jaren 30. Dat tarief werd verhoogd op 20
september 1940. Vanaf die datum was het tarief
4 cent. Zoals (in die tijd overal) gebruikelijk
werden de voorraden oude briefkaarten
opgebruikt door daar op het postkantoor voor 1½
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cent postzegels op bij te plakken. De nieuwe
briefkaarten met een waarde van 4 cent kwamen
pas in de loop van 1941 in omloop.
Inmiddels waren belangrijke delen van China
door de Japanners bezet, waaronder ook NoordChina. In die tijd ging de waarde van de dollar
uiteen lopen tussen verschillende delen van
China. Dat leidde ertoe dat met postzegels
speculatieve winsten gehaald konden worden: je
koopt ze in een provincie met een goedkope
dollar (in Centraal China) en verkoopt ze weer in
een provincie met een dure dollar (Noord
China). Om daar een stokje voor te steken
werden in Noord China de zegels overdrukt met
de provincienamen (de zogenaamde ‘six districts
overprints’). Vanaf 1 juni 1942 werden in Noord
China alle zegels en postwaardestukken zonder
overdruk ongeldig verklaard. Alle kaarten die
nog in voorraad zijn op het postkantoor worden
ongeldig gemaakt met de opdruk zhuxiao =
ongeldig, zowel de kaarten zonder als met
bijgeplakte zegels. Dat is de zwarte opdruk die te
zien is op het ingedrukte zegel en de bijgeplakte
zegels aan de rechterkant.
Op 1 juni 1942 werden in Central China de
posttarieven verdubbeld omdat toen de waarde
van de dollar gehalveerd werd. In Noord China
gebeurde dat echter niet en bleven de tarieven
gelijk.
Vanaf 1 juni 1942 werden de uit Centraal China
aangevoerde zegels in Noord China daarom
voorzien van een overdruk met de helft van de
aangegeven waarde (1 cent op een zegel van 2
cent, 50 cent op een zegel van 1 dollar, etc.) en
de karakters Hwapei (voor Noord China). Ze
werden in Noord China dus verkocht voor de
helft van het geld dat er in Centraal China voor
betaald moest worden.
Op de kaart zijn vier van die zegels te zien, drie
van 2 cent en een van 1 cent, elk overdrukt met
de halve waarde en dus samen voor 3½ cent. Die
zegels zijn afgestempeld met een speciaal
stempel, In dit geval is het een gelegenheidsstempel gebruikt tijdens de Japanse bezetting
van Noord China ter gelegenheid van de 3de
verjaardag van de terugkeer naar de hoofdstad en
de 3de verjaardag van de North China Executive
Committee. Het stempel is gebruikt op 30 en 31
maart 1943 in elk geval in de plaatsen Tsingtao
(zoals bij deze kaart), Tsinan en Tientsin. Het
stempel komt voor in de kleuren rood en violet.
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Van postaal gebruik is hier natuurlijk geen
sprake, maar de kaart illustreert toch een boeiend
stukje (post)historie!

Vereniging Nederland China (VNC)
organiseert diverse activiteiten voor haar
leden. Op de website www.vnc-china.nl
kunt u alles over de 35 jaar oude
vereniging en zijn activiteiten lezen.
Aanmelding als lid kan ook via de website
van de vereniging.
Informatie kan verkregen worden bij de
voorzitter chairman@vnc-china.nl
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Via Duitsland naar Vietnam
Ed Boers
In augustus dit jaar bezocht de voorzitter van de
studiegroep China filatelie van Duitsland, dhr. R.
Scheibert mij voor 3 dagen. Hij verzamelt
precies dezelfde gebieden als ik: bevrijde
gebieden, Republiek China en Tibet. Hij doet dit
net als ik volgens de speciaalcatalogi en studies
die over deze gebieden verschenen zijn. Zijn
verzameling bevrijde gebieden is opgezet
volgens Mizuhara (veel gedetailleerder en
wetenschappelijker van opzet dan Yang).
Inclusief alle variëteiten die bekend zijn heeft hij
dit opgezet in een voordrukalbum, een lust voor
het oog om te zien. De voordrukalbums van
Kabe en Schaubek zijn daar niets bij. Net als ik
gebruikt hij voor de republiek de Williams
catalogus, gedateerd, maar nog steeds kwalitatief
een wereld van verschil met de in mijn ogen
volstrekt onbruikbare Chan-catalogus. Ons
gesprek kwam zijdelings op zegels van Vietnam
wat mij herinnerde aan 1995, toen ik Vietnam
bezocht. Dit deed ik deels om zegels te kopen. In
de jaren 90 heb ik veel gereisd in Azië en
probeerde een vakantie te koppelen aan een
zoektocht naar zegels. Hoe ik dit in Vietnam heb
gedaan vertel ik u hier.
Postale achtergond
Begin jaren 90 was ik een fanatieke Vietnamverzamelaar en verzamelde zowel Zuid als
Noord. Zuid is over het algemeen wel compleet
te krijgen en ook in Europa te vinden. De laatste
jaren van Zuid Vietnam zijn lastiger, met name
postaal gebruikt. De reden is eenvoudig: met de
inname door Ho Chi Minh van Saigon in april
1975 werden de Zuid Vietnamese zegels
ongeldig verklaard. De laatste series hebben dus
een korte gebruiksduur gehad. Het Zuid
Vietnamese regime had een aantal series laten
drukken met de bedoeling deze nog uit te geven,
maar zo ver is het nooit gekomen. Deze
voorraden werden geconfisceerd door de
communisten. Deze zegels staan afgebeeld in
(alleen) de Yvert en zijn in Europa nauwelijks te
vinden.
Noord Vietnam is een ander verhaal. Iedereen
kent het moderne voorafgestempelde motiefmateriaal waar de markt mee overspoeld is.
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Anders is het gesteld met de eerste series, die
met name voor postaal gebruik werden gedrukt.
Ook de ongebruikte zegels van de Viet Cong die
(te) hoog genoteerd staan zijn in grote
hoeveelheden (vellen) postfris op de markt. Wat
is er dan zo lastig te krijgen?
Het begin van Noord Vietnam is lastig, met
name alle primitieve opdrukken op de Ho Chi
Minh zegels, maar vooral ook de lokale
oorlogsuitgaven.

Opdruk op Ho Chi Minh zegels, blok van 4
Tweede helft jaren 80 is hier het een en ander
van op de markt gekomen. Van de status van
deze zegels is niet veel bekend, de zegels staan
lang niet allemaal gecatalogiseerd en de
uitdaging is dus groot hier iets meer van te weten
te komen. Twee bekende series staan bekend
onder de naam ‘Family left behind’ en de zgn.
‘LKV (Lien Ku V)-zegels’.

Lokaal zegel Ho Chi Minh LKV
Van deze lastige zegels geef ik u enkele
afbeeldingen. Er zijn veel vervalsingen van in
omloop, w.o. brieven.
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Family left behind stamps

LKV-opdrukken
In Europa is nauwelijks interessant materiaal van
de VN te vinden. Zuid en voorafgestempeld
Noord VN en de Vietcong-uitgaven zijn echter
wel te vinden. Met name in Amerika is
interessanter materiaal te vinden, immers
Vietnam werd en wordt verzameld door de
oorlogsveteranen. Ook in Frankrijk is wel het
e.e.a. te vinden (Indochina was een Franse
kolonie). Halverwege jaren ‘90 ging Vietnam
weer open voor buitenlanders, dit stond destijds
bekend als ‘doi moi’ (= ‘verandering en
vernieuwing’). Een goed moment om Vietnam
eens te bezoeken en te kijken of ik mijn
verzameling aan zou kunnen vullen.
Op zoek naar Vietnamese zegels
In 1995 vloog ik naar Saigon (Ho Chi Min Stad)
en probeerde ik een aanknopingspunt te vinden
met de filatelistische wereld. De eerste
filatelistische aanbiedingen die ik aantrof,
China Filatelie 2011

werden gedaan door kinderen. Deze liepen de
terrasjes af met kleine stokalbums. Wat hier in
zat was een mengeling van Noord en Zuid
Vietnam. Opvallend was dat hier vrij grote
hoeveelheden zegels in zaten van Zuid Vietnam
die door de overname niet tot uitgave zijn
gekomen. In Europa zijn deze nauwelijks te
vinden, maar ik heb deze niet gekocht, want ik
had deze al in mijn verzameling.
In die jaren was het in VN lastig een
aanknopingspunt te vinden want internet was
nog niet zo ver ontwikkeld als nu. Een gouden
gids was er niet en bij de toenmalige
Economische Voorlichtingsdienst was geen
informatie te vinden over postzegelhandelaren.
Ik had dus geen aanknopingspunten, had geluk
nodig en was op toeval aangewezen. Thuis had
ik fotokopieën gemaakt van het materiaal dat ik
zocht, want de taal zou een probleem worden.
Engels werd niet of nauwelijks gesproken. Met
61

ouderen zou ik Frans kunnen spreken (en dat
bleek ook het geval!). In Azië zijn vaak
postzegelactiviteiten gevestigd rondom grote
postkantoren. Bij de GPO in Saigon was niets te
vinden, alleen tropische regenbuien, want het
regende er vrijwel onophoudelijk. Er was een
markt, waar van alles te koop was en waarachtig
ook wat souvenirspulletjes voor toeristen. Soms
lagen er wat postzegelmapjes tussen met
moderne
voorafgestempelde
motiefzegels.
Tevergeefs vroeg ik de verkopers hiervan of zij
ook ander materiaal te koop hadden of wisten
waar dit te vinden is. Nul op request, overal en
bij iedereen. Als een wonder werd ik op mijn
schouder getikt door een jongeman van een jaar
of 20. Hij sprak gebrekkig Engels en hij vroeg
wat ik zocht. Ik toonde hem mijn fotokopieën
van de lastige LKV-uitgaven. Hij antwoordde
dat hij deze wist te vinden en wees op een deur
in het gebouw achter de marktventers. Bizar. Ik
dacht er niet over na of het wel verstandig zou
zijn hierop in te gaan. Ik volgde hem en we
gingen vier hoge trappen op van een oud, zeer
vervallen en verwaarloosd Frans gebouw. We
belandden op de zolderetage met schuinde daken
aan weerszijden. Het bleek dat deze zolderetage
was doorgebroken over de hele rij huizen! We
liepen er door en aan weerszijden waren
allemaal kleine gezinnen gehuisvest. Koken,
wassen, slapen, eten, iedereen was bezigen keek
mij met grote ogen aan. Waarschijnlijk was ik de
eerste buitenlander die het huis sinds het vertrek
van de Amerikanen betrad.
Aan het einde van de zolder gekomen zat een
oude man met een baard in ondergoed en ik
moet zeggen, hij had veel weg van Ho zoals we
hem van de afbeeldingen en postzegels kennen.
De jongen sprak hem aan in het Vietnamees en
ik toonde hem mijn fotokopieën. Hij haalde een
soort van staand ‘toonbankplateau’ tevoorschijn.
Tot mijn verbazing zag ik achter het glas hiervan
de door mij gezochte zegels. Het waren
enveloppen met de ongetande Ho Chi Minh
zegels, ik schat een stuk of 20. Ik vroeg hem wat
mij deze serie zou kosten en via de jongen gaf
hij een prijs (ik meen iets van $ 600). Ik vertelde
hem dat ik akkoord was en wilde hem betalen.
Op dat moment bleek dat hij $ 12,000
verwachtte want zijn vraagprijs bleek de prijs
per stuk te zijn (gelijk aan 24 Vietnamese
jaarsalarissen). Natuurlijk ging ik daar niet mee
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akkoord. De jongen was teleurgesteld want
kennelijk had hij provisie van de oudere man
gekregen. Hij vertelde mij dat hij nog meer
adressen wist en we spraken af de volgende
ochtend op pad te gaan. De volgende ochtend
was het droog en ik nam plaats achterop het
brommertje van de jongen. Hij reed door de
heksenketel van Saigon en we arriveerden bij
een klein huisje. De jongeman ging mij voor en
kondigde mij aan. Een oude man (ik schat hem
rond de 80) ontving ons hartelijk. Ik kon Frans
met hem spreken, iets wat de jongeman weer
niet kon verstaan. Hij opende een kast bomvol
zegels en albums. Hij vertelde dat hij tot 1975
postzegelhandelaar was geweest in Saigon en
zijn voorraad sindsdien in deze kast had
bewaard. Hij bleek niet veel Noord Vietnam te
hebben. Ik kocht enkele LKV-overdrukken op
Ho Chi Minh zegels van hem. Deze waren
behoorlijk bruin/verroest, maar ik had de zegels
nog nooit gezien. Ze moeten daar lang gelegen
hebben. Het klimaat in VN is er debet aan dat er
nauwelijks fatsoenlijk kwaliteit te vinden is als
het gaat om oudere zegels. Ook kocht ik enkele
postzegelboekjes van Zuid Vietnam, zegels die
na de machtsovername niet meer uitgegeven zijn
en enkele bijzondere misdrukken van Noord
Vietnam, zoals dubbeldrukken, drukken op de
achterzijde,
proeven
en
ongesneden
souvenirblokken (twee SS aan elkaar). Ik zag
twee kinderen (mogelijk zijn klein- of
achterkleinkinderen) buiten op de stoep grote
munten poetsen of wrijven. Ik vroeg de man wat
deze kinderen aan het doen waren en hij
antwoordde dat ze de munten oud aan het maken
waren. Het bleek dat de kinderen valse munten
met schoenpoets inwreven om deze ouder te
doen lijken en aan toeristen aan te bieden. De
jongeman wist nog iemand te vinden. Dit bleek
in een geheel andere wijk van Saigon te zijn. Het
huis was klein maar leek net een bunker en was
beveiligd door een hek. Het leek een kleine
ambassade. Hier werd ik voorgesteld aan iemand
die ik 40 jaar schat. Ik vroeg (alles via de tolk
natuurlijk) of hij zegels te koop had. Toen hij
wegliep vroeg ik de jongeman wie hij was. Het
bleek een politieman te zijn. VN staat bekend
om enorme corruptie en ik weet dat je in VN
alles moet vermijden om in contact te komen
met politie. Zij staan buitengewoon slecht
bekend (later op mijn reis zou ik hier nog
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staaltjes van zien, waarbij ik meerde keren zag
dat de lokale bevolking op brute wijze
geterroriseerd werd). Ik dankte beleefd voor wat
ik te zien kreeg door te zeggen dat ik deze zegels
al had (was ook zo). Hiermee eindigde mijn
speuractie in Saigon, het laatste bolwerk van de
Amerikanen.
Ik kan het niet nalaten twee anekdotes te
vertellen met een slechts kleine filatelistische
waarde. Ik vervolgde mijn reis naar Dien Bien
Phu, de fameuze 50 km-lange vallei waar de
Fransen ongenadig verslagen werden in 1954
door ‘uncle Ho’ (zo wordt deze genoemd in VN)
en de beslissende slag plaatsvond in de
Indochinese oorlog. Het duurde 1½ dag om er te
komen met een jeep en er viel 24 uur regen per
dag. De luchtvochtigheid was bijna 100, dus
natte kleren droogden niet. Het was er één
modderpoel. De afvoerpijp van de wasbakken in
het nooit afgebouwde (enige) ‘hotel’ ontbraken,
dus het water kletterde letterlijk op je voeten en
liep via de gang naar het portaal en via de
veranda de tuin in. Toen ik een kreet hoorde die
door merg en been ging dacht ik dat er een kind
verongelukte. Het bleek een speenvarken te zijn
dat omgekeerd op een bagagedrager van een
fiets was vastgebonden. Ik bezocht de overdekte
Franse loopgraven (meer modderkanalen dan
droog). In het museum waar de slag in
maquettevorm zichtbaar was lag een stapel
souvenirvelletjes. Het velletje van 4 zegels was
(officieel) uitgegeven ter nagedachtenis aan de
slag. Toen ik goed keek bleken het foto’s te zijn
die als echte zegels werden verkocht!
Enkele dagen later kwam aan in Khe Sanh, de
plek waar de Amerikanen in 1968 77 dagen
onophoudelijk zijn bestookt door de Viet Cong
met haar Chinese en Russische wapens. De hele
‘airstrip’ die de Amerikanen op de heuvels
hadden liggen is platgebombardeerd (PS: het
aantal bommen dat in Vietnam is neergekomen
is meer dan in de gehele 2e wereldoorlog!). Ke
Shan ligt bezaaid met ijzer, granaten en
bommen. Af en toe gaat er nog wel eens een koe
de lucht in. In de roodbruine aarde waren boeren
aan het graven. Recyling van oud ijzer (€ 0,005
per kilo) verdiende nl. meer dan landbouw. Alles
lag er gesorteerd in stapels met daartussen
modderpaden: een stapel bomhulzen, kogels,
bestek
en
tinnen
borden,
stukken
landingsstrippen. Soms hadden de boeren geluk
als ze een tank vonden, dat bracht veel op. De
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meest bizarre stapel was een stapel (lekke!!)
fosforgranaten: een gifgroene hoop met kapotte
bomhulzen. De boer verkocht er gevonden
identificatieplaatjes van Amerikaanse militairen.
Ik kocht er drie: naam, geboortedatum, reg.
nummer en geloof. Elke soldaat had een dubbel
plaatje om zijn nek. Als hij sneuvelde werd er
één plaatje afgebroken om opgestuurd te worden
naar de nabestaanden. De ander bleef om de hals
om met de soldaat de bodybag in te gaan.
Amerika telt nog steeds 1200 MIA’s (missing in
action).
Twee weken later arriveerde ik in Hanoi, ruim
1000 km noordelijker gelegen dan Saigon. Hier
had ik hoge verwachtingen want hier was toch
het bolwerk van de Ho Chi Minh troepen jaren
lang gevestigd. Ook hier bleek de start lastig.
Aan het bekende Hoan Kiem-meer, midden in
Hanoi gelegen, stond een soort van
postzegelwinkeltje/huisje,
dat
overigens
permanent gesloten leek. In de etalage lagen
voornamelijk vervalsingen voor torenhoge
vraagprijzen, waarschijnlijk bedoeld voor de
verdwaalde buitenlandse filatelist zonder kennis.
Met heel veel moeite kreeg ik te horen dat een
krantenverkoopstertje in een kiosk zegels zou
hebben. Ik vond haar: geen Engels, geen Frans.
Wat heen-en-weer schrijven in het Chinees ging
uiteindelijk. De volgende dag zou ze iets
meenemen en alles ging uiterst stroef, kennelijk
was het strafbaar. Ik kon uiteindelijk iets kopen,
het was zeer duur en ging erg moeilijk.
Kennelijk geboren en getogen onder een streng
regime en nooit contact gehad met buitenlanders.
Het enige adres dat ik via de Economische
Voorlichtingsdienst had kunnen vinden zat in
Hanoi. Het was een instantie die een filatelistisch
maandblad uitgaf. Op het adres aangekomen,
kwam ik in contact met een uiterst vriendelijke
(ja alweer oude) man. Ook deze schatte ik op 80
jaar. Met hem kon ik Frans spreken en hij
vertelde mij dat ik de eerste buitenlander was
waar hij weer mee sprak na de revolutie van
1975. Hij was verantwoordelijk redacteur van
het Vietnamese blad ‘TEM’ (dit betekent
‘postzegels’ en is ongetwijfeld een verbastering
van ‘timbre’). Alles was er modern wat de klok
sloeg. De hele redactie was behangen met
afbeeldingen van nieuwe uitgiften en in postale
historie, zoals wij dat kennen was geen interesse.
Verzamelen door Vietnamezen bestaat kennelijk
(alleen) uit het bijkopen van nieuwe uitgiften en
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wat oudere vakjes vullen. Ik toonde mijn
inmiddels vergeelde en verkreukelde kopieën
van LKV-zegels en hij bood mij aan mee te gaan
naar dé persoon in Vietnam die deze op grote
schaal vervalst had en hier ladenkasten vol van
had. Hij zou alles kunnen ‘leveren’, los, op brief,
op FDC. Hij had deze gemaakt in 1950. Ik
bedankte ervoor. De redacteur verzamelde (hoe

kan het ook anders in Vietnam) motiefzegels:
blindegeleidenhonden en telefonie, hoe verzin je
het. Uit Nederland stuurde ik hem later wat
zegels en ontving ik een jaar of 4 het blad ‘Tem’.
Als ik de pioniersreis vergelijk met wat nu
mogelijk is via internet is dit een wereld van
verschil in slechts 16 jaar!!

China filatelie, het blijft boeien
Jan van der Zouw
Onderstaand stuk werd door Jan van der Zouw
geschreven voor het blad van de plaatselijke
vereniging in Den Helder (Het Plaatfoutje) en
wordt nu in ons blad overgenomen omdat het
een mooi beeld geeft van de manier waarop
verzamelaars geboeid worden door de China
Filatelie.
Ik ben al jaren lid van de Filatelisten Vereniging
Den Helder. Het Plaatfoutje blader ik iedere keer
plichtmatig door. Over mijn verzamelgebied
China kom ik om begrijpelijke redenen nooit iets
in het blad tegen. Het verzamelgebied China is
daarvoor in Den Helder te onbekend en mijn
verzameling is te gespecialiseerd. Ik ken dan ook
in de regio geen medeverzamelaars. Onbekend
maakt tegelijkertijd ook onbemind. Daarom
besloot ik u het verhaal te vertellen, hoe ik van
traditioneel verzamelaar Nederland +, geboeid
ben geraakt door de China filatelie.
Als schooljongen begon ik postzegels te
verzamelen, aangestoken door de vader van een
vriendje. Zo verzamelde ik jarenlang vrijwel
alles waar tandjes aanzaten en had ik mijn
abonnement bij mevrouw Ouwens (locale
postzegelhandel in Den Helder). Op enig
moment moet ik op 30 jarige leeftijd ruim 50
dikke stock boeken vol zegels hebben gehad.
Toen Rob Pesie aan de Kerkgracht (in Den
Helder) zijn “Pesie Post” begon, was ik er als de
kippen bij om vellen vol zegels te kopen. Jaren
later reed ik Nederland af om datzelfde te doen.
Ik was in die jaren lid van de
Verzamelaarsvereniging
Crescendo,
de
Studiegroep Particuliere Postbezorging en van
de Filatelisten Vereniging Den Helder. Ik sloeg
geen ruilavond over en trok door de hele regio
langs de maandelijkse ruilbeurzen.
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Toen ik besefte dat ik met mijn manier van
verzamelen, nooit een bijzondere collectie op
kon bouwen heb ik met uitzondering van de
collectie stadsposten, in een keer alle albums
verkocht. De opbrengst was naar mijn gevoel
minder dan 10% van de oorspronkelijke
aanschafwaarde. Ik was toen echter wel meteen
klaar met het verzamelen van Nederlandse
zegels. Nu terugkijkend ben ik daar alleen maar
heel tevreden mee. Het uitgifte beleid van de
Nederlandse post heeft al tientallen jaren niets
meer met filatelie te maken. Ik besloot mijzelf
stevig te beperken.
In de Nederlandse stadsposten kon ik mijn
interesse in met name regionale postale
geschiedenis helemaal kwijt. Ik bouwde in die
jaren een uitstekende relatie op met
verschillende lokale stadspostdiensten. Zo kwam
ik in het bezit van stapels complete vellen
zegels, proefdrukken en veel drukuitschot. Na de
kerstperiode haalde ik ook tientallen dozen met
onbezorgbare kerstpost op
Toen twee slaapkamers en de zolderruimte
volstonden besloot ik opnieuw met een schone
lei te beginnen. Voor een beste prijs deed ik mijn
collectie
Stadsposten
aan
een
andere
verzamelaar over.
Het moet kort daarop zijn geweest dat ik weer
eens bij Rigters (verzamelhuis in Den Helder)
naar binnen stapte om daar wat in de partijtjes
zegels te grasduinen. Ik stootte toen op een
aantal houten sigarenkistjes met honderden
Chinese postzegels. Het waren vooral zegels van
Dr Sun Yat Sen met allemaal verschillende
overdrukken. De betere zegels waren er
natuurlijk al vakkundig uitgefilterd. Mijn
interesse was gewekt. Ik betaalde tien gulden per
kistje en toog opgewekt naar huis. Een nieuwe
verzamelobsessie was geboren. Internet bestond
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nog niet en ik ging op zoek naar alle literatuur
die ik op het gebied van China Filatelie kon
vinden. Ik pluisde het maandblad door, kocht de
gespecialiseerde Stanley Gibbons en Michel
catalogus China, en meldde mij aan als lid bij de
Studiegroep China Filatelie.
Nu besloot ik mij in mijn nieuwe
verzamelgebied te beperken en richtte ik mij op
klassiek China, van de Imperial Post tot aan het
einde van het Nationalistische bewind in 1949.
Geen land ter wereld bleek zo’n rijke
geschiedenis te hebben als China. Die
geschiedenis is ook terug te vinden in de
filatelie. Lokale stadsposten ten tijde van het
Keizerrijk, het Keizerrijk, de Republiek,
provinciale uitgaven, buitenlandse mogendheden
die rondom de boxer opstand kantoren in China
vestigden, de Japanse bezetting, de vlucht van de
nationalistische regering naar Taiwan enz.
Tijdens de Japanse bezetting vochten de
communisten onder Mao en de nationalisten
onder generaal Chiang Kai-shek eendrachtig
samen tegen de Japanners. Toen de Japanners
verdreven waren gingen ze elkaar weer driftig te
lijf. In de periode 1945 tot 1949 wisselden vele
Chinese regio’s meerdere malen van gezag. Dit
samen met een torenhoge inflatie leverde vele
op- en overdrukzegels op. Een Walhalla voor de
echte verzamelaar.
In China zelf zijn met name de uitgaven van de
Volksrepubliek China ten tijde van de culturele
revolutie erg gezocht. Het verzamelen van
postzegels was volgens de partijen een
burgerlijke activiteit die ongewenst en zeer
verwerpelijk was. Als gevolg daar van durfden
slechts enkelen de zegels uit deze periode met
spreuken van Mao te verzamelen.
Juist deze zegels nu, zijn zowel binnen als buiten
China zeer gezocht. De periode en het verhaal
achter de culturele revolutie spreken de
Chinezen erg aan. Het is ook een belangrijke
periode in de Chinese geschiedenis.
Het hoeft geen betoog dat het verzamelen van
postzegels de laatste tien jaar in China een
enorme vlucht heeft genomen. Met de snel
toenemende welvaart zijn Chinese verzamelaars
in staat te investeren in een mooie collectie. Wat
meespeelt is dat men vindt dat het Chinese
cultureel erfgoed is China thuis hoort. Daarom
kopen Chinese verzamelaars een handelaren
tegen hoge prijzen het oudere materiaal in het
buitenland op. In de westerse wereld loopt de
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belangstelling voor de filatelie voortdurend
terug. Postzegel verenigingen vergrijzen razend
snel. Het was dan ook goed om te lezen dat sinds
enkele jaren het aantal verzamelaars wereldwijd
weer toeneemt. Die toename vindt echter
uitsluitend in China plaats. De helft van het
aantal postzegel verzamelaars in de wereld, zou
nu al in China wonen.
In Nederland is de Studiegroep China Filatelie al
een kleine 50 jaar actief. Er zijn centrale
bijeenkomsten, een veiling en een website. Het
verenigingsblad geniet al jaren aanzien in
filatelistisch Nederland. Het klassieke materiaal
en de zegels uit de culturele revolutie zijn
schaars. De oplagen waren in de jaren 60 en 70
bijzonder gering.
Toch betekent dit niet dat China Filatelie per
definitie een dure hobby is. Naast de top
stukken, die de laatste jaren jaarlijks fors in prijs
stegen en daarom voor de doorsnee verzamelaar
onbetaalbaar zijn geworden, zijn er nog altijd
grote aantallen bijzondere zegels, en vooral
opdruk zegels, met een catalogusprijs tussen de
20 en de 50 euro cent. Let wel op dat Chinese
zegels over het algemeen tegen de catalogusprijs
of daarboven worden aangeboden. Met beperkte
middelen is het nog steeds mogelijk een mooie
verzameling op te bouwen.
En voor diegenen die zich afvragen of het
verzamelen van klassiek China opnieuw een
obsessie is geworden kan ik melden: een
obsessie niet, maar wel een passie. Na 20 jaar
verzamelen past mijn collectie echter nog steeds
in 4 stockboeken.
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Japanse bezetting van Nederlands Indië 4
Vic Vente
In de vierde aflevering van deze serie een vervolg van het overzicht van de zegels die tijdens de
bezetting gebruikt werden op Sumatra. Eerdere afleveringen daarover stonden al in nr 163 en 165.
Lampong
Lampong is de meest zuidelijke provincie van Sumatra. Zegels van Nederlands Indië werden er
overdrukt met de Nederlandse (of Maleise) tekst Lampong en Japanse tekst. De Japanse tekst loopt van
rechts naar links. Over het algemeen gaat het om zwarte en violette overdrukken (foto 1), maar ze zijn
verder ook in rood, groen en blauw aangebracht (foto 2).

Afb. 1: Opdrukken Lampong in zwart

Afb. 2 Opdrukken Lampong in rood en groen

Later zijn de zegels met deze opdruk opnieuw overdrukt met vele soorten lakbollen, klein, groot en
dubbel, in veel verschillende kleuren en afmetingen (foto 3).

Afb.3: Lampong, zegels opnieuw overdrukt met lakbollen

Banka en Billiton
De eilanden Banka en Billiton liggen vlak voor de Sumatraanse kust en zijn bekend van de tinwinning.
Hier zijn Nederlands Indische zegels voorzien van een stempel met gestileerde karakters in een
vierkant. De opdruk is het stempel van de afdeling militair bestuur. De meeste overdrukken zijn in
violet (foto 4), maar ze zijn verder ook in rood bekend (foto 5).
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Afb. 4: Opdrukken van Banka en Billiton in violet

Afb. 5: Opdrukken van Banka en Billiton in rood

Souvenirvelletjes van de Volksrepubliek
Het is weer eens tijd om een paar velletjes te
tonen die in China voor diverse gelegenheden
zijn uitgegeven met de bekende zegels voor dat
doel.
Ten eerste hieronder drie velletjes die zijn
uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan van de Volksrepubliek in 2009.

Tenslotte nog een velletje voor de Expo in
Shanghai in 2010.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
Cervantes en de Britse schrijver William
Shakespeare en de geboortedag van de
Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov en van
IJsland’s Nobelprijswinnaar voor de literatuur
Halldor Laxness. Een zegel van 1,20 yuan
uitgegeven in vellen van 12 zegels.

15 april – serie 2011-6
Oude Chinese kalligrafie, cursief schrift. Een
van de vijf belangrijkste stijlen van kalligrafie
China, cursief script (cao shu) ontstond in de late
Qin dynastie (221BC-206BC), gerijpt in de
Eastern Han (25-220), en bereikte zijn
hoogtepunt in de Eastern Jin (317 - 420). Tijdens
de Tang Dynastie (618-907), de kalligrafie stijl
ontwikkelde nieuwe genres. Oorspronkelijk
gemaakt om snel te schrijven, werd later een
kunstvorm. Vier zegel van 1,20 yuan uitgegeven
in vellen van 12 en in velletjes met 2 series.

23 april – serie 2011-7
In 1995 heeft de UNESCO besloten dat de
World Book & Copyright Day, ook wel bekend
als World Book Day, elk jaar zou worden
gevierd op 23 april. De datum is ook de dag van
overlijden van de Spaanse schrijver Miguel de
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17 april – serie 2011-9
Chinese vliegtuigen (2)
(3-1) J-10 jachtvliegtuig
(3-2) FBC-1 vliegende Leopard
(3-3) AC313 helikopter
Drie zegels van 1,20 yuan in vellen van 12.

24 april– serie 2011-8
Tsinghua University is opgericht in 1911,
oorspronkelijk onder de naam "Tsinghua
School". Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in
vellen van 12 zegels.
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28 april – serie 2011-10
Xi’an Internationale Tuinbouw Expo 2011.
Gehouden van 23 april tot en met 22 oktober in
Xi’an, de hoofdstad van de provincie Shaanxi.
Het expo terrein beslaat 418 hectare, waarvan
188 hectare bedekt met water. Historische
gebouwen markeren de 109 buiten tuinen,
daarbij de Chang'an Tower, thema paviljoen, kas
en de Guangyun entree.
Twee zegels van resp. 1,20 en 3 yuan uitgegeven
in vellen van 12 zegels.

4 mei – serie 2011-11
De 26e zomer Universiade Shenzhen. Gehouden
van 12 tot 23 augustus in Shenzhen in de
provincie Guangdong.
De Universiade (World University Games) is
een grote internationale sportbijeenkomst
georganiseerd door de International University
Sports Federation (ISUF), die in 1959 voor de
eerste keer in Turijn werd gehouden. Vier zegels
met het embleem, mascotte, Universiade center
en slogan. Twee zegels se tenant beide van 1,20
yuan in vellen van 20 zegels en twee zegels setenant van 1,20 en 3 yuan in vellen van 20
zegels. Ook is er een velletje met 2 series van
uitgegeven.

10 mei – serie 2011-12
Yunjin brokaat, een plaatselijke specialiteit van
Nanjing, Jiangsu provincie. Een elegante zijden
stof die bewaard is gebleven als een traditioneel
handwerk. Tijdens de Ming-(1368-1644) en
Qing (1644-1911) dynastieën werden de brokaat
producten in de eerste plaats gepresenteerd als
eerbetoon aan de koninklijke familie.
Drie zegels van 1,20 yuan in vellen van 16
zegels.

23 mei – serie 2011-13
De 60e verjaardag van de bevrijding van Tibet.
Drie zegels van 1,20 yuan in vellen van 12
zegels met de titel:
(3-1) Vreedzame bevrijding
(3-2) Vooruitgang met reuzensprongen
(3-3) Gelukkig leven

23 mei – serie 2011-14
Wetenschappers van modern China (V).
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(4-1) Bei Shizhang (1903-2009) Chinees bioloog
en pedagoog. Hij was een pionier op het gebied
van de Chinese cytologie, embryologie en de
oprichter van de Chinese biofysica. Hij werd
beschouwd als de "Vader van de Chinese
Biofysica". De asteroïde 31065 Beishizhang
werd genoemd in zijn eer ter gelegenheid van
zijn honderdste verjaardag. Hij behaalde zijn
doctoraat aan de Universiteit van Tübingen
(Eberhard Karls Universiteit van Tübingen) in
1928.
(4-2) Qian Xuesen of Tsien Hsue-shen (19112009) was een Chinees ingenieur. Hij was een
leider van het ruimtevaartprogramma's van de
Verenigde Staten en China. In documenten van
de Amerikaanse NASA wordt hij doorgaans
aangeduid als H.S. Tsien. Ook was hij van
belang voor de ontwikkeling van de Chinese
atoombom.
(4-3) Hou Xianglin (1912-2008) chemisch
ingenieur, expert op het gebied van brandstof.
Afgestudeerd aan de afdeling Chemie van de
Yenching University (Beijing) in 1935. In

december 1944 ging hij naar de Verenigde
Staten om te studeren op eigen kosten en kreeg
de doctorstitel in 1948. Sinds zijn terugkeer naar
China in 1950 heeft hij achtereenvolgens
gediend als hoogleraar van de afdeling
Scheikunde en was gelijktijdig onderzoeker van
de Fuel Research Office van de Tsinghua
Universiteit.
(4-4) Qian Sanqiang (1913-1992) ging naar
Frankrijk in 1937, studeerde in Collège de
Sorbonne en het Collège de France, deed
onderzoek onder Frederic Joliot-Curie en Irène
Joliot-Curie en keerde terug naar China in 1948.
Diende o.a. als directeur van het Institute of
Modern Physics onder de Chinese Academie van
Wetenschappen en heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van de nucleaire wetenschap in
de Volksrepubliek China en aan de ontwikkeling
van atoom-en waterstofbommen.
Vier zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
van 20 zegels.
Dick van Eijl

Nieuwe uitgiften Republiek China (Taiwan)

16 mei 2011 Alpine Bloemen (SP 559)
Taiwan is een eiland met meer dan 200 bergen boven de 3000 m., met aan de voet een tropisch klimaat
en opklimmend via subtropisch naar een koude klimaatzone. Constant blootgesteld aan ultraviolette
straling groeien daar in de kou planten met prachtige kleuren. Een viertal van deze planten worden in
deze serie afgebeeld.
$ 5 (1,0) Gentiana scabrida var. puctulata, met gele bloemen
$ 5 (0,9) Euphrasia transmorrisonensis, gierstgras genoemd
$ 10 (0,9) Clematis montana, met witte bloemen
$ 10 (0,9) Cyprepedium formosanum, dames pantoffel genoemd.
27 mei 2011 Persoonlijke Groeten (DEF 133)
Om de klanten mogelijkheid te geven om een persoonlijke wens of groet via de postzegel over te
brengen is hier een velletje (0,660) met 2x10 wenszegels in de waarden NT$ 3,50 en NT$ 5. De zegels
hebben elk een symbolische voorstelling:
1.
Harmonieuze sfeer, uitgestraald door aardige mens.
2.
Dubbel Geluk; dwz. Het ene geluk na het ander.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zegens van de drie Sterren; veel nazaten, goede loopbaan en rijkdom.
Alles gaat zoals men dat wenst.
Record oogst van de vijf granen; dus genoeg te eten
Lente in zes richtingen; dus alles gaat goed.
Een Huwelijk dat is gesloten in de hemel
De Wens van de Acht Onsterfelijken; dus een lang leven.
De 9 Vergelijkingen en de 3 Overvloeden; alles goed met gezondheid,familie en loopbaan.
De Complete Tien; gebed voor een volmaakt leven.

8 juni 2011 Zeeslakken (SP 560)
Aan alle kanten omgeven door zout water heeft Taiwan een rijk zeeleven Hier een viertal zegels met
(naakt)slaken van rondom Taiwan.
$ 5 (0,75) Mexichromis multituberculata, vaal wit lichaam met violette stippen
$ 5 (0,75) Chromidoris willani, blauwgrijs lichaam met zwarte lengte strepen
$ 12 (0,70) Gymnodoris ceylonica, twee parende slakken(witte, met rode stippen).
$ 25 (0,70) Glossodoris averni, wit doorschijnend lichaam met oranje randen.
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7 juli 2011 Uilen (SP 561)
Er zijn op Taiwan 12 soorten uilen. In het chinees ook wel “kattenkop haviken” genoemd. Om meer
kennis over deze beschermde vogels te helpen verspreiden zijn hier een viertal zegels met deze uilen.
$ 5 (0,7) Asio otus, trekvogel die op Taiwan overwintert.
$ 5 (0,7) Otus sunia, een passant,die zelden overwintert.
$ 10 (0,66) Strix aluco, meestal in de bergen in naald- en loofbomen.
$ 25 (0,66) Glaucidium brodiei, in open bossen en bosranden.

21 juli 2011 Reis naar het Westen IV (SP 562)
Om verdere bekendheid te geven aan de klassieke literatuur is hier een vierde uitgifte met vier zegels
uit de beroemde roman “Reis naar het Westen”
$ 5 (0,75) Sun Wukong misleidt de twee kleine duivels.
$ 5 (0,75) De Godin van Genade van de Zuidzee (niet Zuiderzee!) temt de Rode Soldaat.
$ 12 (0,70) Met z’n allen op de rug van de schildpad de rivier over.
$ 25 (0,70) De vijf bereiken het Nirwana.
1 augustus 2011 Gezichtstatoeage (SP 563)
Bij de Atayal, een stam van de oorspronkelijke bewoners in het noorden van
Taiwan, was de gezichtstatoeage bij volwassenen gebruikelijk. Bij de mannen
was het een of meer verticale lijnen op het voorhoofd. Bij de vrouwen was het
ook een verticale streep op het voorhoofd en een V-vormige streep van oor tot
oor via de mond.
$ 25 (0,7) Vrouw weeft een kleed; de berg Dabajian op de achtergrond.

9 september 2011 Klassieke Chinese Schilderkunst (SP 564)
Nu een rechthoekig velletje (0,9) met dezelfde 3 zegels als op het ronde velletje van
9 september 2010 (SP549)
NB. Achter de waarde van de zegels is tussen haakjes de oplage in miljoenen vermeld.
Ger van Driel
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