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Redactioneel
Het laatste nummer van de jaargang verschijnt,
zoals gewoonlijk, kort na het Chinees Nieuwjaar.
Op de omslag en in dit nummer is daar een en
ander over te zien en te lezen. Maar ook verder
is het een goed gevuld nummer.
Ten eerste graag opnieuw uw aandacht voor de
prachtige serie over het postvervoer via de
Transsiberische Spoorweg. Al weer aflevering
vier in dit nummer, over de periode dat dat
vervoer door de Russisch-Japanse oorlog
onderbroken was (of leek).
Verder weer een tweetal zeer interessante
bijdragen van Ai Li-shan over postdiensten waar
we meestal niet veel bij stilstaan. In dit nummer
ook een flinke beschrijving van aanvullingen van
de
verenigingsbibliotheek,
inclusief
een
uitgebreide bespreking van twee belangrijke
nieuwe uitgaven. Rob Ronde schrijft samen met
Hendrik Oranje over de historie van de
spoorwegen in China. Dit keer alleen nieuwtjes
van Taiwan; de Volksrepubliek stuurde alweer
een tijdje niet de benodigde informatie.
Volgende keer halen we dat vast weer in. Wel
een overzicht van wat ons het komend jaar van
die kant aan uitgiften te wachten staat.
Ik hoop dat u weer veel plezier aan dit nummer
van het blad beleeft!

Bestuursmededelingen
Verslag bijeenkomst zaterdag 12 november
2011.
De voorzitter opent de bijeenkomst, heet de 26
aanwezige leden welkom. 2 leden zijn met
kennisgeving afwezig.
Dhr. Ed Boers is uitgenodigd door de
Amerikaanse Studiegroep China Filatelie om een
aanstelling als Keurmeester te aanvaarden. Hij
heeft deze functie inmiddels aanvaard. Zijn
keuringsgebied omvat de “Liberated Areas”.
SCF lid Bas Haveman, woonachtig in Duitsland,
heeft met goed gevolg het Keurmeesterexamen
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December 2011
van de Duitse Filatelistische bond m.b.t. het
keuren van zegels uitgegeven in “Republiek
China” afgelegd. Hij is daarnaast ook
keurmeester VRC.
De 24e Filateliebeurs wordt ook dit jaar weer
gehouden in het Achmea Health Center in
Loosdrecht, op 27, 28 en 29 januari 2012.
Het bestaande beursteam van SCF zal de stand
weer bemannen, maar....er is altijd nog plaats
voor een lid dat graag onze stand mee wil
bemannen. De filatelistenvereniging “De Globe”
organiseert op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart
2012 een grote internationale postzegelbeurs in
de Rijnhal in Arnhem. Het beschikbare
vloeroppervlak is 6000m2 en zal worden gevuld
met standhouders uit binnen - en buitenland.
De KNBF heeft dit jaar voor de tweede keer een
bondspas uitgeven, voor leden van de
Studiegroepen die lid zijn van de KNBF. De
bondspas is uitgereikt op deze laatste
bijeenkomst in november en wordt op verzoek
van leden, die verhinderd zijn om op deze
bijeenkomst te komen, toegestuurd. U kunt
hiertoe een verzoek indienen bij onze secretaris.
U kunt deze pas activeren, door in te loggen op
de vernieuwde website van de KNBF (knbf.nl).
Met deze pas kunt u gebruik maken van
Filatelistische en niet Filatelistische voordelen.
De nieuwe Bondspas is wel heel erg geënt op
mensen die gebruik maken van internet en dat er
aan onze oudere ledenverzamelaars die geen
internet gebruiken niet is. Vic Bours heeft de
bondspas ook in de postzegelvereniging in Zuid
Limburg besproken. Veel leden vinden het een
groot bezwaar dat wanneer zij inloggen er veel
privégegevens worden gevraagd, waardoor hun
interesse in deze pas afneemt.
Het is alweer enige tijd geleden dat in de
Bestuursvergadering is gesproken over het
keuren van zegels welke zijn uitgegeven in
China. De voorzitter meldt de stand van zaken
(zie apart artikel in dit nummer).
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Rondvraag: Dick van Eijl meldt dat hij voor de
afdeling aankopen, postzegels, FDC's en
poststukken mee heeft genomen. Hendrik Oranje
wil graag in de pauze zijn ontwerp van het
Keuringscertificaat
laten
zien
aan
belangstellenden.
Na de pauze veilt Johan Sevenhuijsen de kavels
van Veiling 196.
Er zijn voor deze veiling 38 schriftelijke
biedingen uitgebracht, er werden 107 kavels
geveild en 28 gingen retour (29%). In de
naverkoop (één lid was verhinderd te komen)
zijn nog 18 kavels verkocht. Het gecorrigeerde
percentage retourkavels is daardoor 9,3%.
Om één uur werd de bijeenkomst afgesloten.
Miep Ronde
Filateliebeurs Loosdrecht 2012
Dankzij de goede samenwerking met de
Nederlandse Bond van Filatelisten Vereniging
(KNBF) werd op vrijdag 27, zaterdag 28 en
zondag 29 januari de 24e Filatelie beurs in
Loosdrecht gehouden in het Achmea Health
Center (voorheen de Panda Hallen) in
Loosdrecht. Wij kregen dit jaar wederom stand
nr. 67 toegewezen. Net als in de voorgaande
jaren stond deze beurs in het teken van de
gespecialiseerde filatelie. Er waren 25
studiegroepen aanwezig en vele handelaren. De
organisatoren claimen dat dit de grootste
filatelistische manifestatie in Nederland is op
ruim 3000 m2.
De vrijdagmiddag was erg druk, zaterdag werd
het rond het middaguur druk en zondag was het
bijna stil te noemen.
Er zijn vrijdag 17, zaterdag 22 en zondag 10
belangstellenden bij onze stand komen kijken.
Twee bezoekers hebben te kennen gegeven lid te
willen worden van onze studiegroep.
Er was dit jaar veel belangstelling voor FDC' s,
terwijl verleden jaar er veel zegels verkocht zijn.
Het beursteam: Willem Bakker, Ernst Marijs,
Peter Fidder, Miep en Rob Ronde
Negentiende internationale beurs voor
poststukken/postzegels op 6 en 7 april 2012
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 april 2012 wordt de
negentiende
Internationale
Beurs
voor
poststukken en postgeschiedenis gehouden in het
sporthalcomplex De Mammoet in Gouda.
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De organisator, “Stichting de Brievenbeurs/
Filamania” heeft weer ruim 45 gerenommeerde
standhouders uit Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk en Engeland bereid gevonden op de
beurs te staan met een grote verscheidenheid aan
poststukken, stempels, postgeschiedenis, postwaardestukken, literatuur en postzegels. Enkelen
van hen staan alleen op deze beurs.
De kwalitatief hoogstaande beurs voor
(beroeps)filatelisten
en
gespecialiseerde
liefhebbers uit binnen- en buitenland geeft alle
gelegenheid om nieuwe aanwinsten te vinden en
informatie uit te wisselen.
De beurs is gratis toegankelijk.
Speciale activiteiten: Postwaardestukken.
Dit jaar staat de beurs in het teken van
postwaardestukken als verzamelgebied:
Het maartnummer van het Maandblad Filatelie
wordt een Themanummer over postwaardestukken. Uiteraard zijn er niet alléén
Postwaardestukken te koop.
Verdere activiteiten:
Uitgifte/verkoop Nederlands persoonlijk zegel
“Brievenbeurs/Filamania”, op de beurs te koop.
Gratis tandingmeter beschikbaar zolang de
voorraad strekt.
Stands van gespecialiseerde verenigingen.
De Brievenbeurs wordt gecombineerd met de
postzegelbeurs “FILAMANIA” in het sporthal
complex met
twee vergaderzalen en een
restaurant op dezelfde locatie.
Locatie en openingstijden
De internationale Brievenbeurs/Filamania wordt
jaarlijks gehouden op vrijdag en zaterdag voor
Pasen: in 2012 dus op 6 april (11.00 tot 17.00
uur) en 7 april 2012 (10.00 tot 17.00 uur). Plaats
van handeling is Sporthalcomplex de
Mammoet, 2804 RT Gouda (Calslaan 101, hoek
Burg. van Reenensingel / Groen van
Prinsterersingel.)
Bereikbaarheid
De Mammoet is gemakkelijk bereikbaar per auto
(voldoende ruimte voor gratis parkeren!).
Per openbaar vervoer: Vanaf station Gouda 3 x
per uur een bus, buslijn Connexion 1 of 178,
(halte Mammoet / Burg. Van Reenensingel en
(trein)taxi. Te voet circa 20 minuten.
De Mammoet is uitstekend toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
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Post vervoerd met de Transsiberische spoorweg
Deel 4: periode vanaf 18 februari 1904 tot 5 september 1905
Marc Symens – Jozef Wagemakers
DE RUSSISCH JAPANSE OORLOG
In deel 4 van deze studie beschouwen we de
periode van de Russisch Japanse oorlog
wanneer de postroute via de Transsiberische
spoorweg niet meer voor het algemeen
internationaal (UPU) postverkeer van en naar
Europa kon gebruikt worden.
Het zou tot 1907 duren vooraleer die route
opnieuw algemeen gebruikt kon worden.
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Op 8 februari 1904 blokkeerde Japan de haven
van Port Arthur, op 9 februari vielen de Japanse
oorlogsschepen de Russische oorlogsvloot in
Port Arthur aan. (Mo) Officieel verklaarde Japan
op 10 februari 1904 de oorlog aan Rusland.
(Mo)(Sp)

Volgende aangetekende Russische brief is naar
Hankow verzonden op (10 I) 23/1/1904 via TPO
110, Warszawa (Warschau) (11 I) 24/1/1904 en
TPO-265 (28 I) 10/2/1904. De lijn 265 is het
traject van Harbin naar Port Arthur.
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Port Arthur werd echter op 9 februari 1904 door
Japan aangevallen. De haven werd daarbij totaal
geblokkeerd. Dit maakte de verdere verzending
over zee (met Russische schepen) naar Shanghai
en Hankow tijdelijk vrijwel onmogelijk. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de brief slechts
op 12 maart 1904, dat is 31 dagen later, in
Hankow kon besteld worden.
De grote blauwe stempel op voorzijde is
vermoedelijk deze van de Russische post in
Hankow.
Helaas is zowel de stadsnaam als de datum in die
stempel onleesbaar. De Chinese post in Hankow
zorgde voor de uiteindelijke aflevering van de
brief aan de geadresseerde.
Ingevolge deze Russisch Japanse oorlog van
1904-1905 werd de verzending vanuit Europa
over Siberië volledig stopgezet voor het gewone
internationaal vervoer. Dit is o.a. ook in de
Belgische dienstorders van 15/2/1904 en
18/2/1904 terug te vinden: (Be)
OS-20 van 15-2-1904: Met onmiddellijke ingang
kan de route via Siberië niet meer gebruik
worden voor briefwisseling naar Corea en Japan.
OS-23 van 18-2-1904: Met onmiddellijke ingang
kan de Transsiberische route helemaal niet meer
gebruikt worden.

Het Duitse Ambtsblatt meldt als eerste een
gedeeltelijke stopzetting op 9 februari 1904.
(D&K)

Het Amtsblatt Nr.10 van 9 feb 1904 vermeldt:
niet meer mogelijk voor zendingen naar Japan,
Kiautschou, Shanghai en Chefoo (D&K) en het
Amtsblatt van 16 feb 1904: niet meer mogelijk
voor de aansluiting per spoor naar Peking,
Tientsin, Tongku en Tschinwanhtau. (D&K)
In het Franse “Bulletin Mensuel des Postes”,
N°2 van februari 1904 wordt verder aangegeven
dat dit wil zeggen dat men nu terug aangewezen
was (op de route “via Suez” met) de Franse,
Engels en Duitse pakketboten die respectievelijk
vanuit Marseille, Brindisi en Napels vertrokken
naar het Verre Oosten. Vanuit Parijs zouden
m.i.v. 1 maart wekelijks zendingen vertrekken
naar Napels, m.i.v. 12 maart 1904 wekelijks naar
Brindisi en m.i.v. 15 maart 1904 wekelijks naar
Marseille. Voor China en Japan werd eveneens
de mogelijkheid voorzien post te verzenden via
Amerika en Canada: vanuit Vancouver zouden
er daarvoor ongeveer elke 3 weken schepen
(richting Japan en China) vertrekken, vanuit San
Fransisco vier keer per maand, vanuit Tacoma 3
keer per maand, vanuit Seattle, twee keer per
maand. (Tr)

De Britse post meldt de totale stopzetting van de
route via Siberia via een officiële affiche van 16
februari 1904 (B&G)
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De hierboven getoonde brief van 8 maart 1904
van Antwerpen naar Hankow, met doorstreepte
aanduiding “par transsibérien” (want “via
Siberia” niet meer mogelijk sinds 18/2/1904), is
een (uitzonderlijk) voorbeeld van Belgische
briefwisseling naar China dat in deze periode de
route over Amerika, hier via New York en via
San Fransisco, volgde.
In Shanghai werd er op achterzijde nog een
stempel van de Amerikaanse post aldaar
aangebracht!
Duur van het totale traject:
9/3/1904 – 1/5/1904 = 53 dagen; een stuk langer
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dan wanneer verzonden via Suez, vandaar dat
deze route naar China niet echt aanbevolen was.
In het Belgische dienstorder OS-49 van 8/4/1904
wordt wel vermeld dat, tenzij anders aangegeven
door de afzender, de briefwisseling naar Japan
vanaf dan via Canada of de US verstuurd zal
worden (over China is er in OS-49 geen sprake).
(Be)
Dat deze oorlog door Japan gewonnen werd,
wordt mooi geïllustreerd door de talrijke
prentbriefkaarten die naar aanleiding hiervan
werden uitgegeven.
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Met het verdrag van Portsmouth werd op 5
september 1905 de Russisch-Japanse oorlog
beëindigd.
Daarbij komt 75% het spoorwegtraject van
Harbin naar Port Arthur, namelijk vanaf
Kwanchengtze(Changchun) tot Port Arthur
onder Japanse controle.(Mo)(Sp)
Per 26 november 1906 wordt dit stuk, dat tot dan
deel uitmaakte van de lijn 265/266 van de
Russische “Chinese Eastern Railway” (CER),
een deel van de nieuw opgerichte Japanse
“South Manchurian Railway” (SMR)..(Mo)(Sp)
Het zal duren tot 13 juni 1907 vooraleer Japan
en
Rusland
overeenkomen
om
de
(Ku)
spoorwegverbinding terug open te stellen.
Later dat jaar zullen er terug postzendingen van
en naar Europa het volledige traject Port Arthur
– Harbin hebben gebruikt. (Ku)
Toch vanuit China via (een groot gedeelte
van) de Transsiberische spoorweg in de
periode van de Russisch Japanse Oorlog
Dat in de periode van de Russische Japanse
oorlog er (vanaf midden februari 1904) niet
langer postzendingen vanuit Europa (met
uitzondering van zuiver Russische post zelf)
richting Verre Oosten met de Transsiberische
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spoorweg kon meegegeven worden is, zoals
hoger vermeld, duidelijk aangeven in de
dienstorders van de Europese postorganisaties.
Men zou verwachten dat ook in omgekeerde
richting postzendingen vanuit het Verre Oosten
(deze van de Russische post in Mantsjoerije en
de Russische post in China nog even buiten
beschouwing gelaten), eveneens helemaal geen
gebruik meer konden maken van de route over
Siberië.
Analyse van de bij verzamelaars
bewaard gebleven poststukken uit de periode
1904-1905 (Ve)(Wa) bewijzen echter met zekerheid
dat er toch afspraken moeten bestaan hebben
(tussen de Franse Post in China en Russische
Post) die het mogelijk maakten om in sommige
gevallen toch post vanuit Noord China op een of
andere manier “via Siberia” te versturen.
Zo is het merkwaardig dat, in deze periode
februari 1904 - september 1905, correspondentie
van de Franse militairen van het Corps
d’Occupation de Chine nog op een of ander
manier vanuit de Franse post in Tientsin (naar
het thuisland Frankrijk aan verminderd tarief: 15
centimes voor een enkelvoudige brief i.p.v. 25
centimes) met zekerheid via (een groot stuk van)
de Transsiberische spoorweg naar Frankrijk kon
verstuurd worden. (La)(Tr)
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Er bestaan namelijk heel wat voorbeelden van
brieven (Ve)(Wa), zoals bovenstaande brief van 2
augustus 1904, met stempels “Correspondances
d’Armées” in combinatie met “voie Sibérie”,
die aldus vanuit de Franse post in Tienstin
verstuurd werden.
De meeste van dergelijke brieven konden vanuit
Tientsin hun bestemming in Europa bereiken
minder dan 35 dagen (Wa) (bovenstaande brief
was 33 dagen later ter bestemming), wat
impliceert dat zij zeker gebruik gemaakt hebben
van (een groot gedeelte van) de Transsiberische
spoorweg (voor een route over zee vanuit
Tientsin naar Europa moet men immers zeker
meer dan 35 dagen rekenen (Wa)).
Voorbeelden zijn gekend tot 4 september 1905:
een brief van Tientsin naar Frankrijk in 34
dagen. (Ve)
We merken daarbij op dat de routestempels
“voie Sibérie” (meerdere types gekend) samen
met de stempels “Corresces
D’Armées”
(meerdere types gekend) waarschijnlijk werden
aangebracht
door
de
militaire
eindverantwoordelijke voor alle post van het
“Corps d’Occupation de Chine” in Tientsin. (Ca)
Deze moet zeer waarschijnlijk toch goed op de
hoogte geweest zijn van de toen mogelijke
postroutes (Indien door oorlogsomstandigheden
de route via Siberia geheel onmogelijk of niet
meer aangewezen was, gebruikte die militaire
eindverantwoordelijke voor de post de
routestempel “voie Suez” (B&G)(La)(Ve)).
We moeten wel vermelden dat sommige
soortgelijke brieven, met routestempel “voie
Sibérie”, ook iets langer dan 35 dagen onderweg
waren! Dat kan mogelijk verklaard worden door
allerlei vertragingen als gevolg van de specifieke
oorlogsomstandigheden. (Tr)(La)
De vraag stelt zich dan: welke weg zouden die
poststukken dan juist kunnen gevolgd hebben ?
Daar kunnen we helaas niet met zekerheid een
antwoord op geven. We veronderstellen wel dat,
zolang nog (grotendeels) kon gebruik gemaakt
worden van de treinen op de lijn 266 (Port
Arthur - Harbin) van de CER, men daar nog
maximaal van gebruik gemaakt heeft.
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Mogelijke routes vanuit China (feb 1904 – sep
1905) via (een groot gedeelte van) de
Transsiberische spoorweg

0) onmogelijk via Vladivistock
Een route over zee via Dairen of Port Arthur was
begin februari 1904 absoluut onmogelijk
geworden. Maar ook een route over zee naar
Vladivistock beschouwen we (in tegenstelling
tot sommige andere auteurs), vanwege de
dreigende aanwezigheid van de Japanse
oorlogsvloot, als vrijwel uitgesloten.
Na het verdrag van Portsmouth (5 september
1905) zal deze route wel (zeker door de
Russische post) terug kunnen gebruikt worden.

1) via Newchwang
Een eerste echte mogelijkheid is de route per
Chinees spoor Peking - Tientsin - Shanhaikwan
en verder naar Newchwang. Van daaruit per
Russisch aansluitingsspoor op lijn 266 van de
Chinese Eastern Railway (zoals het geval was in
januari 1904) richting Moukden en Harbin en
dan westwaarts naar Europa.
We menen te mogen veronderstellen dat in de
beginfase van de Russisch-Japanse oorlog deze
route, die tot begin februari 1904 zeer intensief
gebruikt werd, nog zolang mogelijk gewoon
verder doorgebruikt werd.
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Dat zou ook verklaren waarom in de periode
februari 1904 – juli 1904 de brieven van de
“Corps d’Occupation de Chine” over het
algemeen slechts een 24 à 29-tal dagen nodig
hadden om hun bestemming in Europa te
bereiken. (Wa)

2) via Sinminfu en Moukden
De route via Newchwang kon in ieder geval niet
meer gebruikt worden van zodra het gebied van
rond de monding van de Liao-ho in juli 1904 (Mo)
volledig in Japanse handen was gekomen.
Mogelijk werd dan gekozen voor een route per
Chinees spoor Peking - Tientsin - Shanhaikwan Sinminfu (deze lijn zou later worden
doorgetrokken tot Moukden) en vanuit Sinminfu
gewoon over land (ongeveer 100km) tot in
Moukden. Verder van Moukden naar Harbin per
trein (lijn 266 van de CER) en dan westwaarts
naar Europa.
Brieven via zo’n route zullen zeker enkele dagen
meer onderweg geweest zijn. We stellen ook
vast dat vanaf augustus 1904 de brieven van de
“Corps d’Occupation de Chine” over het
algemeen niet meer in 24 à 29 dagen maar eerder
in slechts 32 à 36 dagen hun bestemming in
Europa konden bereiken. (Wa)
2-bis) via Sinminfu en een groter stukje over
land (?)
Wanneer ook Moukden, in maart 1905, volledig
in Japanse handen kwam werd deze route-2
onbruikbaar.
Dit brengt ons bij een nieuwe (theoretische)
mogelijkheid: eveneens een route per Chinees
spoor Peking - Tientsin - Shanhaikwan –
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Sinminfu, maar van daaruit een groter stuk over
land (niet tot in Moukden maar) naar een
noordelijker dan Moukden gelegen station van
de CER.

Mocht het zo zijn dat er helemaal geen
mogelijkheid meer bestond om nog voor een
stukje gebruik te maken van de lijn 266 tot in
Harbin, is het eventueel nog (zuiver theoretisch)
mogelijk dat gekozen werd om post over land te
bezorgen tot in Harbin om van daaruit
onmiddellijk westwaarts te versturen met de
Transsiberische spoorweg. Of ooit voor deze
zo’n route 2-bis effectief gekozen werd is echter
geheel onduidelijk; mogelijk was het gebruik
van de oude postroute via Kalgan en Urga veel
meer aangewezen.
3) via Kalgan en Urga
Een laatste mogelijkheid is terug te vallen op een
oude postroute over land van Peking over
Kalgan naar Urga, zonder gebruik te maken van
de CER.
In dat verband signaleren we o.a. het bestaan van
een prentbriefkaart van 1 april 1905 van de
Franse post in Tientsin verstuurd waarbij de
gewenste route is aangegeven met een stempel
“Via Kalgan & Siberia” naar Berlijn. Deze
kaart was wel 38 dagen onderweg naar
Duitsland.
Welke van deze routes, door wie en vanaf
wanneer juist gebruikt werden blijft onduidelijk.
We onderscheiden 2 periodes: tot maart 1905 en
daarna.
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Op deze kaart is de oude postroute over land met een dikke steepjeslijn aangeduid
Vanuit China via (een groot gedeelte van) de
Transsiberische spoorweg, voor wie (feb 1904
– maart 1905) ?
De Russische post zelf bleef (o.a. voor de
correspondentie van de militairen gestationeerd
langsheen de Chinese Eastern Railway maar ook
voor post van de kantoren van de Russische post
in het noorden van China).gebruik maken van de
Transsiberische spoorweg, afhankelijk van de
oorlogsomstandigheden geheel of gedeeltelijk
(eerst route-1 daarna vermoedelijk route-2).
Analyse van bewaard gebleven poststukken (Wa)
toont aan dat er zeker, gezien de snelheid waarop
de Post vanuit Tienstin in Frankrijk toekwam,
ook een overeenkomst moet bestaan hebben voor
de Franse post in Tientsin (en Peking) om post
van de militairen van het “Corps d’Occupation
de Chine” in Tientsin eveneens zo via Siberia te
versturen. Mogelijk is daar ook wel af en toe
ook een niet-militaire brief met meegegeven.
Vanuit en naar China via (een groot gedeelte
van) de Transsiberische spoorweg, voor wie
(maart 1905 – 5 september 1905) ?
Nog voor het vredesverdrag van Portsmouth
(van 5 september 1905) begon de Russische post
in maart 1905 (He) de vroegere postroute
(hierboven aangegeven als route-3), waarbij het
traject Moskow - Baikalmeer per spoor en
verbinding Baikalmeer - Peking en Tientsin over
land gebeurde (via Kiachta, Urga en Kalgan),
opnieuw te gebruiken. (D&K: in mei 1905)
In een Ambtsblatt van 1905 van de Duitse post
staat dat ook de Duitse post deze route heeft
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kunnen gebruiken voor de briefwisseling
(uitsluitend indien voorzien van een route
aanduiding “über Russland”) van en naar de
kantoren van de Duitse post in Peking, Tienstin,
Tongku en Tschinwangtau. (D&K)
Overtuigende voorbeelden (minder dan 35 dagen
onderweg) van briefwisseling verzonden via de
Duitse Post in China naar Duitsland konden we
voorlopig in de periode van de Russisch Japanse
oorlog (tot 5 september 1905) niet optekenen.
We vermoeden dat de Franse post in China (in
afspraak met de Russische post) ook van deze
route (route-3) over land gebruik kon maken,
niet alleen voor post van de “Corps
d’Occupation de Chine”, maar ook voor gewone
niet-militaire post. Inderdaad, we kennen een
aantal
poststukken
met
handgeschreven
aanduiding “via Siberia” en duidelijk nietmilitaire correspondentie, telkens naar Duitsland
verstuurd.
Een overtuigend voorbeeld hiervan is een
prentbriefkaart verzonden vanuit de kantoor van
de Franse post in Tiensin op 19 juni 1905, met
handgeschreven aanduiding “V Siberia”, dat na
34 reeds in Aschaffenburg (Duitsland) aankomt.
(Wa)

Volgende “carte postale” heeft eveneens een
handgeschreven aanduiding “Via Siberia” en is
verzonden op 5/5/1905 vanuit de Franse post in
Tientsin naar Stralsund in Duitsland.
De
afwezigheid van enige transitstempels zou er
kunnen op wijzen dat ook dit postwaardestuk
inderdaad (niet over zee maar) via een of andere
route “Via Siberia” naar Europa werd gestuurd
(route-3).
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Het postwaardestuk was echter wel 42 dagen
onderweg, waardoor het niet uitgesloten is dat
het uiteindelijk over zee en toch niet via (een

groot gedeelte van) de Transsiberische spoorweg
verstuurd werd.

Vergelijkbaar hiermee konden we (in de periode
tot 5 september 1905) ook enkele poststukken
van de Duitse post in Tientsin naar Duitsland
verstuurd met de aanduiding “via Siberien”
Deze moeten we echter
terugvinden. (Wa)
allemaal evenzeer, op basis van de duur van het
traject Tientsin –Duitsland, klasseren samen met
het hoger getoond voorbeeld van de Franse post:
mogelijk inderdaad via een of andere route via
Siberia (route-3), maar misschien toch
uiteindelijk over zee verzonden.

(He) “The Postal History of Mongolia 18411941, W. Hellrigl (2011)”
(Mo) “Japanese Post Offices in China and
Manchuria, John Mosher, (1978)”
(Sp) “An Introduction to the Postal History of
the South Manchurian Railway Zone, 1904 1945” door R.M. Spauldin, gepubliceerd in
“Japanese Philately” (1984)
(Ku) “Kuanchengtzu” door ?? in “Japanese
Philately” (1974)
(B&G) “Route de Sibérie, M.Bédin & J.
Gautherin, (2008)”
(Ca) “La poste française en le transibérien,
door A.Camboulives, gepubliceerd in “Les
Feuilles Marcophiles” N°200 (1975)
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(Tr) “The Trans-Siberian Postal Route”, door
H. Tristant, gepubliceerd in “Rossica”
(Be) relevante dienstorders van de Belgische
post
(La) “via
Siberia”,
door
E.N.Lane,
gepubliceerd in “Journal of Chinese Philately”
(1983)
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Jaar van de Draak
Johan Sevenhuijsen
Op 23 januari 2012 viel het Chinese Nieuwjaar
en is het Jaar van de Draak ingegaan.
Gefeliciteerd! In de pers was er van alles over te
lezen. De draak is het enige mythische dier in de
Chinese dierenriem. Het jaar van de draak is
daarom speciaal, wordt gezegd. Het wordt in
verband gebracht met geluk en voorspoed.
Mensen die in het jaar van de draak geboren zijn
worden
beschreven
als
innovatief,
gepassioneerd, kleurrijk, onbevreesd en vol
zelfvertrouwen. Geen wonder dat vele Chinezen
die in astrologie geloven, alles op alles zetten om
in het jaar van de draak een kind te krijgen.
Vruchtbaarheidsklinieken
in
de
VS
rapporteerden een groei met 250% van de
aanvragen voor behandelingen uit de Chinese
gemeenschap in de maand januari.

gehouden en tenslotte waren de posterijen
akkoord gegaan met zijn ontwerp. Dat is, naar
zijn zeggen, gebaseerd op de decoratie op een
van de keizerlijke gewaden. De draak moet
worden gezien als symbool voor het toenemende
zelfvertrouwen van China als wereldmacht.
Het ontwerp doet overigens ook sterk denken
aan dat van de eerste Chinese zegels, de grote
Draken uit 1878.

Het onderwerp ‘Jaar van de Draak’ heeft
ontwerpers uit verschillende landen tot heel
verschillende zegels geïnspireerd. Hieronder en
op de omslag een selectie daarvan.

Zoals gebruikelijk wordt er ook met postzegels
uitgebreid stilgestaan bij het jaar van de draak.
In China leidde dat zowaar tot enig
maatschappelijk debat. Op YouTube zijn
filmpjes te vinden die daarover gaan. Het punt is
dat sommigen de draak op de Chinese zegels
angstaanjagend vinden, met wijd opengesperde
bek en klauwen. Heel anders dan het konijn van
vorig jaar! Tsja…, geen wonder, zou ik zeggen.
De Chinese schrijfster Zhang Yihe twitterde dat
ze ‘doodsbang’ was geworden toen ze de
postzegel zag.
De ontwerper, Chen Shaohua, liet weten dat hij
kritiek op het ontwerp had gehoord. Ook de
posterijen hadden gevraagd of de draak niet wat
vriendelijker kon, maar hij had zijn poot stijf
China Filatelie 2011
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Spoorwegvervoer in China
Rob Ronde, Hendrik Oranje
Spoorwegvervoer is de meest gebruikte wijze van
vervoer over lange afstand in China. Bijna alle
Spoorverrichtingen binnen China worden
behandeld door het
'Ministerie van
Spoorwegen'. Het spoornetwerk steekt in de
lengte en in de breedte het land over, met een
totale lengte van 76.000 kilometers. Alleen de
spoorwegennetwerken in de Verenigde Staten en
Rusland zijn groter.
Repubiek China.
De eerste spoorweg die in China is gebouwd is
de 'Spoorweg Woosung', in 1876 . Het was een
15 mijl lange spoorweg van Shanghai naar
Woosung. Deze spoorweg werd één jaar later
vernietigd door de toenmalige overheid.
Tot de nederlaag van China in de Eerste Chinees
Japanse Oorlog, zijn er
weinig spoorlijn
ontwikkelingen geweest. Na de nederlaag, kwam
de ontwikkeling en aanleg van spoorlijnen weer
opgang en zijn er verscheidene lijnen gebouwd
van en naar Peking. De drie belangrijke lijnen
die zijn de spoorlijnen naar de steden Jinghan,
Jingfen en Jinpu, welke heden nog de drukste
spoorlijnen in China zijn. Vanaf 1 oktober 1903
was postverkeer mogelijk op de Transsiberische
spoorweg (het traject Harbin-Peking) 1)
Daarna werd de spoorlijn van Jingzhang
gebouwd, de werkzaamheden duurden van 1905
tot 1909. In 1911 was er al een spoorwegennet
van ca. 9000 km in China. Ook werden er vele
spoorwegen ontworpen, geconstrueerd en
aangelegd door buitenlandse bedrijven, zoals het
spoorwegennet rondom de stad Tietsin, door o.a.
Belgische en Nederlandse bedrijven. 2)
In de jaren 1912 tot 1949 (Republiek China)
werd de ontwikkeling van het spoorwegnetwerk
in China vertraagd. Dit was toe te schrijven aan
herhaalde burgeroorlogen en spoorwegstakingen
(fig 1) en de invasie van Japan in de tweede
Chinees - Japanse oorlog. Een van de weinige
uitzonderingen was binnen Noordoostelijk China
(Mantsjoerije). Tijdens het bewind van
Krijgsheer van Fengtiang (1912-1931) werden er
verscheidene spoorweglijnen gebouwd.
Het spoorwegbedrijf van Zuid Mantsjoerije werd
door Japanners opgericht in 1906.
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In het begin van de 20e eeuw werden
Amerikaanse stoomlocomotieven, gebouwd door
American Locomotive Company e.a. ingezet op
Chinese spoorwegen4).

Amerikaanse locomotief afgebeeld op een
bankbiljet uit Shanghai 1914. (Bank of
Communications) van 5 Yuan.

Japanse bezetting expresbrief, per trein van
Peking naar Tientsin, aankomst stempel 12 10
1942 met 2x 8c SC 95
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N.O China (Mi. 21 t/m 24, blz. 394) Neerslaan Spoorwegstaking van de Chengchow spoorweg op 7
februari 1924

Brief van Shengyang naar Dairen, gefrankeerd met 8f SG 2663, ontwaard met stempel Çhang-Tu
Trein ( Chang= Changchun,Tu= Tunen) (1979 08-19) brief nr. 010022 650731)
De Volksrepubliek China opgericht in 1949.
Na de totstandbrenging van de Volksrepubliek
China investeerde de nieuwe overheid onder
leiding van Mao Zedong zwaar in de
spoorwegen. Het spoorwegnetwerk werd er in de
jaren 1950 t/m 1970 flink uitgebreid, vooral met
spoorlijnen in westelijk China. Een voorbeeld is
de 1900 km lange spoorweg in de omgeving van
Lanzhou, gebouwd tussen in de jaren 1952 t/m
1962.
In Zuidoostelijk China, werden verscheidene
bergspoorwegen geconstrueerd, bijvoorbeeld de
spoorweg Baocheng die in jaren '50 en spoorweg
Chengkun in jaren '70 wordt gebouwd.
Niet alleen heeft het Chinese spoorwegnetwerk
zich in grootte sinds 1949 uitgebreid maar ook
grote technologische vooruitgang gekend. Vóór
de jaren '80, werden de meeste spoorwagons
getrokken door stoomlocomotieven, wegens lage
loonkosten en goedkope steenkoolprijzen. De
eerste diesel elektrische locomotief, Dongfeng,
werd geïntroduceerd in 1959. De eerste
elektrische locomotief werd vanaf 1980 in
bedrijf genomen. Stoomlocomotieven kan men
tot op heden nog werkend zien op industriële
spoorwegen bij grote staalbedrijven in China..
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Vanaf 1990 tot 2001, werd er 1092 km aan
nieuwe spoorwegen gebouwd.. Aan het eind van
2004, bereikten de spoorwegen een totale lengte
van 74.200 km, met inbegrip van 24.100 km
veelvoudig spoor en 18.900 km voorzien van een
bovenleiding voor transport van elektriciteit.

Mi block nr. 103, lijn naar Tibet
De spoorweg naar Xizang (Tibet) was één van
de moeilijkst te bouwen lijnen, en werd definitief
voltooid en opengesteld voor het publiek in
2006. De lijn staat bekend als de spoorweg van
Qinghai naar Tibet.
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Het spoorwegvervoervolume van China is één
van de grootste ter wereld.. China leidt ook in
termen
van
het
groeipercentage
van
vervoervolume en gebruik van rollend materiaal.
In de Volksrepubliek China loopt een
investeringsprogramma, dat tegen 2012 hoge
snelheidslijnen met een totale lengte van 13.000
kilometer dient op te leveren.
China onderzoekt ook de mogelijkheid om de
hogesnelheidslijnen te verlengen tot aan Europa.
In hooguit twee dagen reis je dan per trein van
Londen naar Peking. Chinese leiders hopen dat
het project in de komende tien jaar in gebruik
wordt genomen.3)
Literatuur; Eigen archief; Michel China-Katalog
2009/2010, Stanley Gibbons Stamp Catalogue
part 17 China;
1)
Briefwisseling
vervoerd
met
de
Transsiberische spoorweg deel 1, door Marc
Symens en Jozef Wagemakers
China filatelie 2011.
2) Plaatsen aan de oostelijke Lunghai-Line, door
Hendrik Oranje en Jozef Wagemakers ,China
Filatelie 2006
3) Hogesnelheidstreinen in China, Door Rob
Ronde en Hendrik Oranje, China Filatelie 2011
4) The ultimate Encyclopaedia of Steam & Rail
door Colin Garrat and Wade-Matthews.

Het verhaal van een brief in Taiwan
Ai Li-shan
Ik ontdekte de efficiency van de Chinese post in
Januari 1968. Ik was toen naar Taiwan verhuisd
vanuit de Verenigde Staten en kort daarna
hoorde ik dit verhaal van een andere
verzamelaar.
“Een vrouw uit Kaohsiung ging ’s morgens
vroeg met haar man naar het station om hem
naar de trein naar Taipei te brengen, waar hij
voor zaken naartoe moest. Om geld te besparen
nam hij de stoptrein (de expresse trein was vele
malen duurder). Toen zij thuis kwam ontdekte ze
tot haar schrik dat haar man de belangrijke
papieren vergeten had, die hij voor zijn
vergadering in Taipei nodig had. Zij deed de
papieren onmiddellijk in een envelop en zette
daarop zijn naam en de aankomsttijd van de
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stoptrein in Taipei. Zo gauw het postkantoor
opende legde ze de urgente kwestie uit en
verzond de papieren aangetekend, met
onmiddellijke bestelling. Het postkantoor
verzond de brief met de exprestrein naar Taipei.
Toen haar echtgenoot op het station in Taipei
aankwam was hij verbaasd dat zijn naam werd
omgeroepen door een postbesteller. Hij tekende
voor de brief en was verrast zijn papieren erin
aan te treffen, hij had ze nog niet gemist.”
Het verhaal is in de loop der jaren in
verschillende versies vaak verteld.
In augustus 1977 woonde ik in Tainan en
ontdekte dat ik een aantal erg belangrijke
papieren nodig had van een familielid in Taipei.
Snelheid was geboden omdat ze een verplichte
bijlage waren bij papieren die uiterlijk op 7
augustus ingediend moesten worden. Ik belde op
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6 augustus mijn familielid en vroeg hem de
papieren naar het hoofdpostkantoor van Taipei
(tegenover het station) te brengen. Dat gebeurde
en hij belde dat ze om 1.50 uur verzonden
waren. De afstand naar Tainan bedraagt 268 km,
via de weg ongeveer 308 km.
U kunt zich voorstellen dat ik verbaasd was die
dag om 5 uur van het werk thuis te komen en te
ontdekken dat de papieren om 4.30 uur bezorgd
waren!
Hier is de envelop met de verschillende stempels
en aanduidingen:

Airlines in de stad verzamelen om met de bus
naar het vliegveld vervoerd te worden. Niemand
kon zomaar naar het vliegveld rijden. Voor het
ophalen van passagiers moest je naar het kantoor
in de stad om de bus met aankomende passagiers
te wachten. Ik geloof dat de vlucht in die tijd om
3.15 uur aankwam. Ik woonde aan de zuidkant
van de stad, niet ver van de luchtbasis.
Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat
Taiwan (in die tijd) een van de meest efficiënte
postdiensten in de wereld moest hebben.

a

b

a. Taipei hoofdpostkantoor 6-08-1977 1400 uur
b. Urgent, onmiddellijke bestelling
Bij navraag bij de posterijen in oktober 2011
hoorde ik dat dit “urgent” stempel geen officieel
stempel van het postkantoor zou zijn, maar
particulier. Het stempel is echter bij het
postkantoor aangebracht. Ik heb sindsdien het
zelfde stempel, gebruikt bij andere kantoren
gevonden.

Ontvangststempel Tainan 6-08-1977 1700 uur
Het ontvangststempel, aangetekende post,
stempel 3 staat op de achterzijde van de brief (in
groen).
De brief moet onmiddellijk naar de luchthaven
Sungshan gebracht zijn voor de binnenlandse
vlucht naar Tainan. Er was in die tijd maar een
vlucht per dag, die landde op de luchtbasis
Tainan, die ook als burgerluchthaven diende.
Omdat het een militair vliegveld was moeten alle
passagiers zich bij het kantoor van China
China Filatelie 2011
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Verkeerd verzonden brieven
Ai Li-shan
Velen van ons kennen de “terug aan afzender”brieven, maar waarschijnlijk zijn verkeerd
verzonden poststukken minder bekend. Het is
relatief gemakkelijk om ‘terug aan afzender’brieven van de meeste landen te pakken te
krijgen. Soms zijn zelfs eerste vlucht brieven van
zo’n aanduiding voorzien (niet opgehaalde poste
restante). Het is veel moeilijker poststukken te
vinden die verkeerd verzonden zijn door de
posterijen!
Ik heb enkele jaren op zulke brieven gelet, maar
ik heb er maar weinig kunnen vinden die foutief
in China of Taiwan beland zijn. De meeste
recente voorbeelden komen uit Bangkok en
Manila. Het is interessant om bij de route van
zulke brieven vast te stellen dat ze in de globale
richting van hun eigenlijke bestemming
verstuurd zijn. Ik heb bijvoorbeeld een brief uit
Maleisië gezien, verkeerd verzonden naar
Bangkok, terwijl de bestemming in Vietnam lag.
Ook zag ik een brief uit Saudi Arabië, verkeerd
verzonden naar Bangkok, terwijl de bestemming
Australië was. Hat kan zijn dat de postbeambte
de weinige brieven naar een bepaalde
bestemming bij een stapel voor een bestemming
in de zelfde richting heeft gestopt.

Fig. 2 Stempel Missent to Taipei (4,5 x 42 mm)
De hierboven getoonde brief is verkeerd
verzonden naar Manila, dan verkeerd verzonden
naar Taipei, tenslotte in Korea gearriveerd op
24-12-1984, terug naar afzender op 22-01-1985
(vertrokken). Er stond geen adres van de
afzender op de envelop; de pijl geeft aan dat
retourzending
plaatsvindt
aan
het
oorspronkelijke postkantoor.
De tweede brief is verzonden van India 30-071984, bestemming onbekend (vensterenvelop),
doorgezonden naar Algerije (?), geen stempels
op achterzijde.

Fig. 3 Brief van India naar Algerije

Hier zijn de twee brieven die ik heb gevonden
die op Taiwan terecht zijn gekomen.
Fig. 4 Stempel “Missent to Keelung, Taiwan”
(5 x 107 mm)
Op geen van beide brieven staan stempels van
kantoren die de brief onder handen hadden op
weg naar de eindbestemming. Voor zover ik kan
nagaan is dat ook bij andere landen (Bangkok)
het geval.
Als u andere voorbeelden van zulke brieven
hebt, laat dat dan aan de redacteur weten!

Fig. 1 Brief verzonden uit India 13-12-1984
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Boekbesprekingen
Hellrigl, Wolfgang C.
RDP, FRPSL, Hon. AIEP
The Postal History of Mongolia 1841-1941
London, The Royal Philatelic Society of
London, 2011

Fascinerend boek over de Mongoolse postale
geschiedenis. Over 350 pagina’s in 8
hoofdstukken wordt het geheel van deze
ingewikkelde materie uit de doeken gedaan. Het
eerste hoofdstuk is een overzicht van de zeer
vroege post in Mongolië vanaf 1200 tot 1861. In
hoofdstuk twee gaat Hellrigl in op de Russische
post kantoren in Mongolië, met alle stempels die
bekend zijn per plaats waar een Russisch kantoor
gevestigd is. Alles voorzien van werkelijk
adembenemende voorbeelden. Als voorzitter van
de Internationale bond van filatelistische experts
had Hellrigl toegang tot de beste collecties die er
zijn en alleen het absolute topmateriaal was goed
genoeg om hier te gebruiken.
Per plaats wordt aangegeven hoeveel brieven er
bekend zijn, voor het eerst dat dit soort
informatie vastgelegd is. Verder wordt er een
overzicht gegeven van de aantekenstempels en
strookjes, informatie die verder nergens anders
te vinden is. Het hoofdstuk sluit af met een
overzicht van de bekende vervalsingen van
Russische stempels. Hoofdstuk 3 behandelt de
Chinese post in Mongolië met ook weer per
plaats alle bekende stempels en brieven die
bestaan. Bijzonder is het overzicht van de
militaire stempels die gebruikt zijn in Mongolië
en het overzicht van de aantekenstempels, beide
nergens anders gepubliceerd.
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Hoofdstuk 4 is anders van opzet, we zijn nu
aanbeland bij de zegels die door Mongolië
uitgegeven zijn. Elke serie zegels wordt apart
behandeld compleet met het aantal brieven dat
bekend is van zo’n serie. Veel ruimte wordt
gebruikt voor het beschrijven van de serie met de
“POSTAGE”-overdruk. Niet alleen wordt de
ontwikkeling van het handstempel minutieus
gevolgd maar ook een uitgebreide studie naar de
vervalsingen van deze opdruk. Alleen dit laatste
maakt het boek zijn prijs meer dan waard.
Hoofdstuk 5 behandelt de Mongoolse
Postkaarten, een onderwerp waarover nog nooit
is gepubliceerd. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht
van alle stempels die gebruikt zijn, de
aantekenstempels, postage due, censor stempels
en ook hier weer een overzicht van alle
vervalsingen.
Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de postale
routes en Hoofdstuk 8 een overzicht van de
posttarieven van de Russische, Chinese en
Mongoolse post.
Het boek wordt besloten met een zeer
uitgebreide literatuurlijst.
Twee kleine minpuntjes zijn er wel aan het boek,
in elk geval voor de brieven via de Chinese post
zijn de lijsten met bekende brieven niet compleet
(er zijn er veel meer), niet alle stempels van de
Chinese post zijn vertegenwoordigd en de voor
de Chinese filatelie zo bepalende brieven
verzonden uit Mongolië en in China belast met
port worden wat stiefmoederlijk behandeld. De
schrijver komt tot de conclusie dat er geen touw
aan vast te knopen is, maar dat wisten we al. Dit
is een gebied waar nog veel nadere studie te
verrichten is.
In zijn geheel een fantastisch boek en vanaf nu
het standaard werk over de Mongoolse post. Het
boek is te bestellen via de website van de RPSL:
www.rpsl.org.uk
Kwan, Tony To-Wah ed.
Covers and Cards of Empress Dowager
Jubilee and Its Surcharged Issues
Hong Kong, Tony To-Wah Kwan, 2011
Een zwaargewicht in elke betekenis van het
woord. 3 delen, 7,5 kg, 1676 pagina’s dit is wat
Tony Kwan nodig heeft voor zijn meesterlijke
studie naar de brieven met Dowager zegels. Mr.
Kwan is een expert op het gebied van de
Dowager zegels en zijn collecties hebben
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meerdere malen goud of hoger gewonnen op
internationale tentoonstellingen. Niet tevreden
met de beperkingen van een eigen collectie heeft
hij besloten een overzicht te maken van alle
bekende brieven gefrankeerd met dowager
zegels.

Nieuwe Aanwinsten Bibliotheek
A.V. Kiryushkin and P.E. Robinson (436001)
Russian Postmarks
An Introduction and Guide
-. J. Barefoot Ltd., 1989
A.V. Kiryushkin and P.E. Robinson (436002)
Russian Railway Postmarks
-. J. Barefoot Ltd., 1994
Twee boeken over de stempels gebruikt door de
Russische post, niet specifiek gericht op de
Russische post in China maar een zeer goede
inleiding in de stempels die ook in China zijn
gebruikt. Het deel over de treinstempels
behandelt ook alle stations in China.
Ceresa, Dr. R.J. (156015)
The Postage Stamps of Russia, 1917 - 1923
Volume 3. The Armies & Post Offices
Parts 13 - 15. Russian Post Offices in China
Ross-on-Wye, Dr. R.J. Ceresa, 1989

Het resultaat is een fantastisch overzicht van het
bestaande materiaal, superieur gedrukt en
gebonden. Deel 1 toont alle brieven met de
gewone dowager brieven, deel 2 de brieven met
dowager zegels met opdruk uit 1897, deel 3 de
brieven met zegels met opdruk uit de periode
1898-1911 en een overzicht van de vervalsingen
die er zijn.
In totaal komen ca. 1600 brieven aan bod, ieder
volledig beschreven met frankering, stempels,
postale route etc. Voor de liefhebber van postale
geschiedenis uit deze periode een ware
fundgrube. Geen eindeloze zoektochten meer
door allerlei veilingcatalogi en tijdschriften maar
alles netjes bij elkaar, georganiseerd volgens
datum. Zonder twijfel het standaard referentie
materiaal voor deze periode. Wat de
volledigheid betreft geeft de schrijver aan dat
75-80% van alle bestaande brieven opgenomen
zijn in dit boek.
Het boek is verschenen in een beperkte oplage
van 500 stuks met een prijs van ca. $250.
Geïnteresseerden kunnen contact op nemen met
de bibliothecaris voor verdere informatie.
Jozef Wagemakers
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Deze publicatie gaat specifiek in op de
Russische zegels gebruikt in China, met of
zonder opdruk. Een zeer uitgebreide analyse van
alle vervalsingen van de opdrukken maakt dit
boek zeer de moeite waard.
Hellrigl, Wolfgang 337003
The Postal History of Mongolia 1841 - 1941
London, The Royal Philatelic Society, 2011
(voor een bespreking zie hierboven)
The Postmark Catalogue of the People’s
Republic of China. 668002
(Volume of Commemorative Postmarks and
Landscape Datemarks (1950-1990))
Beijing,1992
Een overzicht van alle gelegenheidsstempels die
gebruikt zijn in de PRC tot 1990, volledig in het
Chinees maar elk stempel is afgebeeld.
Onlangs verscheen een serie van 4 boeken van
ieder ca. 90 pag. uit de kennelijk enorme
collectie van Yen Ping Sei. Deze 4 delen
behandelen de stempels uit het begin van de
Republiek, elk deel is van het allerhoogste
niveau, de meest zeldzame stukken uit deze
periode zijn opgenomen.
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Yen Ping Sei (980015A)
Zhong Hua Min Guo Postmark Series 1
Continued Use of Lunar Daters in Zhong Hua
Min Guo, 1912 - 1921
Hong Kong, Chinese Postmark Study Society,
2010
Een overzicht van het gebruik van stempels
volgens de maankalender in de Republikeinse
periode. In principe gaan in 1912 de posterijen
over op de Westerse kalender maar in sommige
(afgelegen) gebieden wordt de maankalender
nog doorgebruikt. Alles zeer zeldzaam materiaal
en natuurlijk a la Yen’s het meeste op brief.
Yen Ping Sei 980015B
Zhong Hua Min Guo Postmark Series 2
Min Guo Calendar Daters of 1912 - 1917
Hong Kong, Chinese Postmark Study Society,
2010
Deel 2 uit de serie behandelt de stempels uit de
periode 1912-1917 die het “jaar van de
Republiek” gebruiken, 1912 een of yuan, 1913
twee etc. Bijzondere nadruk is op de
ongebruikelijke stempels, het jaar 2 gemaakt van
een aangepaste yuan, 2 in formele karakters, met
toevoeging Min Guo etc. Wederom zeer veel
zeldzaam materiaal en natuurlijk wordt alles op
brief getoond.
Yen Ping Sei 980015C
Zhong Hua Min Guo Postmark Series 3
Brief History of Zhong Hua Min Guo & The
Overprinted Issues of 1912
Hong Kong, Chinese Postmark Study Society,
2010
Deel 3 is minder gericht op de stempels en meer
op de zegels van 1912, de provisionals, de
reguliere overdrukken op de Waterlow zegels en
de lokale overdrukken. Kenners zullen veel
materiaal herkennen uit de Mizuhara collectie
maar dat vormt slechts een klein deel van al het
materiaal dat hier getoond wordt. Enkele
hoogtepunten zijn de crucifix opdrukken op brief
en een uitzonderlijke collectie van expres zegels
met lokale opdruk.
Yen Ping Sei 980015D
Zhong Hua Min Guo Postmark Series 4
83 Day Hong Xian Empire Daters
Hong Kong, Chinese Postmark Study Society,
2011
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Deel 4 is een speciale studie naar de Hunghsienperiode. De 83 dagen dat Yuan Shi Kai zich
keizer van China mocht noemen worden voor
elke dag getoond op brief. De eerste keer dat het
iemand is gelukt om alle 83 dagen bij elkaar te
krijgen. Mr. Yen was hier nog niet tevreden mee
en heeft geprobeerd om ook alle stempels op
postwaardestiukken te verzamelen. Ik zou bijna
zeggen gelukkig dat dit nog niet gelukt is, blijft
er nog wat te doen. In zijn geheel een
ongelooflijke collectie die niet snel door iemand
nagedaan zal worden.
Chan Tsun Kuen ed. 156016
Chinese Postmark Research Series 3
(Walk the Century Old Footpath
Tsinghwayuan Daters)
Hong Kong, Chan Tsun Kuen, 2010

of

Een uitgebreide studie naar de de geschiedenis
van de Tsinghua Universiteit en de postale
faciliteiten. Vanaf het prille begin in Peking
wordt de universiteit gevolgd aan de hand van
brieven. De verhuizing als gevolg van de
Japanse bezetting van Peking en de latere
terugkeer worden gedocumenteerd.
Yen Ping Sei and Philip E. Robinson (980016D)
Chinese Postmark Research Series 4
(Paris to Shanghai, 1903
A Trans-Siberian Journey to China)
(Chinese version)
Hong Kong, Yen Ping Sei, 2011
Robinson, Philip E. & Stephen P.S. Yen
(698007)
Paris to Shanghai, 1903
A Trans-Siberian Journey to China
Hong Kong, Yen Ping Sei, 2011
De Chinese en Engelse versie van een boek over
de reis die C.E. Tanant, ambtenaar van de
Chinese Customs maakt in 1903 van Parijs naar
Shanghai. Een van de eerste die gebruik maakt
van de Transsiberië trein die dan net geopend is.
Tanant stuurt vanuit elke plaats waar de trein
stopt een ansichtkaart naar zijn moeder in Parijs.
Gevolg: een collectie van zo’n 80 kaarten die de
reis documenteren. Veel zeldzame of zeer
zeldzame stempels van stations langs de route.
Tevens experimenteert Tanant met het
verzenden van de kaarten als drukwerk. Soms
wist de Russische post niet wat ze daar mee aan
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moesten en dat levert interessant filatelistisch
materiaal op.
Yen Ping Sei, Chan Tsun Kuen ed. (980016E)
Chinese Postmark Research Series 5
(A Century of Qinghua University and the
Qinghua University Park Post Office)
Hong Kong, Yen Ping Sei, 2011
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
Qinghua Universiteit heeft Mr. Yen besloten zijn
Tsinghwayuan collectie te schenken aan de
universiteit. Dit boek geeft een overzicht van
deze collectie zoals die nu te zien is in Beijing.
Het boek is een bewerking en enorme
uitbreiding van deel 3 uit de serie, naast de
collectie van Yen is het tweede deel van het
boek geweid aan de achtergronden en de
stempels die gebruikt zijn in Tsinghuayuan. De
oorspronkelijke 64 pagina’s zijn uitgegroeid naar
254. Helaas is dit deel (in tegenstelling tot deel
3) geheel in het Chinees.

Het keuren van Postzegels
Poststukken uitgegeven in China

en

Oriëntatieperiode:
Er is bekeken hoe keurmeesters uit verschillende
landen om ons heen zijn georganiseerd, de
methode van het keuren en welke zegels uit
verschillende landen worden gekeurd en de
daarbij behorende tarieven.
Uit contact met Nederlandse keurmeesters kwam
naar voren dat het keuren van zegels uitgegeven
in China bij hen niet mogelijk is en dat zij ook
geen perspectief in die richting zagen.
Omdat er dus weinig animo was voor
samenwerking tussen het bestaande keurmeester
korps in Nederland en de SCF is besloten om te
onderzoeken hoe de Duitse Filatelie Bond e.e.a.
heeft georganiseerd. Uit briefwisseling kwam
naar voren dat er contact opgenomen kon
worden met dhr. Bas Haveman. Na verschillende
telefoongesprekken met dhr Haveman is
afgesproken dat Ed Boers, Hendrik Oranje en
Rob Ronde hem zouden ontmoeten in
Nederland. Daar zijn familie in Overijssel
woonachtig is, heeft de bespreking bij Ton van
Doornen (Zuidhorn) plaatsgevonden. Ed Boers
kon daarbij helaas niet aanwezig zijn.
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Juai Wai Chung ed. 413003
New China Postmark Series 1
Beijing Post Office Dated Cancels (1949.10.11957.12.31)
Hong Kong, Chinese Postmark Study Society,
2009
Een diepgravende studie naar de stempels
gebruikt in Beijing tijdens het begin van de PRC.
Alle bekende stempels, van alle bijkantoren,
stadskantoren, rolstempels, postage due, port
betaald, aantekenstempels etc. Komt hier langs.
Vele honderden stempels worden getoond. Voor
de liefhebber van vroege PRC post een geweldig
naslagwerk.
Naast de beschreven boeken heeft de bibliotheek
nog de hand kunnen leggen op een groot aantal
veilingcatalogi, te veel om in dit bestek te
noemen, maar alle titels zijn opgenomen in de
nieuwe bibliotheekcatalogus die binnenkort te
vinden
is
op
onze
website,
www.chinafilatelie.nl.

Dit gesprek en het feit dat Hendrik, Ed en Bas
goed bekend waren met elkaars kennis en kunde
van de China Filatelie, resulteerde in het voorstel
dat Bas zou informeren of Ed en Hendrik het
examen Duits Keurmeester China Filatelie
konden afleggen in Duitsland.
Bezwaren over het afleggen van het examen
waren er niet qua kennis en kunde, maar Duitse
Keurmeesters
zijn
verplicht
om
een
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten a 240
euro per jaar en 2 a 3 keer per jaar een
keurmeesterbijeenkomst in Duitsland bij te
wonen. In het licht daarvan is het Duitse
Keurmeester certificaat volgens de richtlijnen
van de Duitse Filatelistische bond niet haalbaar.
Vervolg:
Na een periode van bezinning en overleg met Ed
Boers is onderzocht of er mogelijkheden zijn om
eigen SCF keurmeesters te laten werken volgens
nationale en internationale normen en waarden,
maar met een Studiegroep China Filatelie
signatuur. Hiertoe is bekeken hoe er wordt
gekeurd in Nederland, Duitsland, Engeland en
Amerika. Er is daarna een Programma van Eisen
ontwikkeld en opgesteld.
Tevens zijn SCF leden benaderd die zijn
opgevallen door hun grote kennis en kunde en
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niet te vergeten hun publicaties in de vele jaren
dat zij lid van onze Studiegroep zijn.
Ton van Doornen gaat voor SCF de Perfins
keuren. Hierdoor is elk keuringgebied van
China, Tibet en Taiwan afgedekt.
Jozef Wagemakers heeft toegezegd om relevante
correspondentie te archiveren en dhr. Bas
Haveman, sinds enige tijd lid van SCF, zal
indien gewenst de keurmeesters adviseren.
Hendrik Oranje heeft toegezegd om een SCF
keuringscertificaat te ontwerpen.
Cheng Lin heeft vragen gesteld over de
aansprakelijkheid van SCF t.a.v. het keuren van
zegels. Hiertoe zijn stukken naar dhr de Heus
verstuurd die hiertoe samen met een collega
directeur het dossier heeft beoordeeld en heeft
geschreven dat de stukken juist zijn
geformuleerd en er dus geen aansprakelijkheid
kwesties kunnen worden geclaimd over het te
keuren of gekeurde aangeboden materiaal.
Inmiddels zijn ook Keuringsaanvraagformulier
en de bijbehorende Keuringsvoorwaarden, in
overleg, op papier gezet en aangeboden aan het

bestuur SCF. Ook het ontwerp voor een
keuringscertificaat is gereed.
Conclusie:
Het gehele studietraject heeft een looptijd van
ruim 2 jaar in beslag genomen maar er is en
stevige basis om verdere stappen te ondernemen.
Een ervan is om onze leden te informeren over
de mogelijkheden die er nu komen om hun
verzameling te completeren met echt materiaal
en eventuele vervalsingen op te sporen.
Het bekend maken van deze keuringen bij niet
leden is ook een goede manier om nieuwe leden
te werven. Veel van onze collega Studiegroepen
hebben te maken met krimp van hun ledenbestand. Het ledenbestand van SCF blijft tot op
heden stabiel.
Tenslotte wil ik Ed Boers, Hendrik Oranje, Vic
Vente, Jozef Wagemakers, Bas Haveman, Miep
Ronde, Ton van Doornen en dhr. De Heus
bedanken, die er veel tijd in hebben gestoken en
erin geloven dat dit project gaat slagen.
Rob Ronde

Nieuwe uitgiften Republiek China (Taiwan)
4. Wandelaars bij de Jade berg
5. A Li berg met smalspoortreintje
6. Liefdesrivier in Kaohsiung met Drakenboot
race
7. Strand van Kanting
8. Een gele “zee” van lelies in Hualien
9. Taroko Nationaal Park
10. Bergstadje Jiufen.

27 september 2011 Reizen op Taiwan (DEF 134)
Een tiental samenhangende “Groetzegels” met
tekeningen van tien verschillende toeristische
plaatsen op Taiwan. Twee velletjes met 2x tien
zegels van resp. $ 3,50 (0,8) en $ 5 (0,5).
Beide waarden hebben dezelfde afbeeldingen; de
rand van het velletje met de $ 3,50 zegels is geel,
dat van de $ 5 is lichtblauw.
Op de zegels staan de volgende prenten:
1. Nationaal Paleis Museum in Taipei
2. Nieuwjaarsvuurwerk rond de 508 m. hoge
“Taipei 101”
3. Gezicht op het Zon-Maan meer
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10 oktober 2011 100 Jaar Republiek China
(COM 320)
Bij de viering van de 100ste verjaardag van de
Republiek werd een viertal zegels en een velletje
uitgegeven.
De vier zegels zijn in een strook verbonden en
geven de ontwikkeling van China in die honderd
jaren weer. In de tanding tussen de vier zegels
zijn de cijfers “1”, “0” en “0” te herkennen. De
zegels zijn uitgegeven in siervelletjes met 4
series.
$ 5 (0,8) Dr. Sun Yat-sen met vlag van de
Republiek
$ 5 (0,8) Regeringsgebouw tegen gele achtergrond en rechts landbouw producten
$ 10 (0,8) Transport en Infrastructuur
$ 25 (0,8) Technologische Ontwikkeling; met
Hoge Snelheidstrein (die daar al jaren
rijdt).
Het velletje van $ 25 (0,8) is met Vlag,
Regeringsgebouw en Dr. Sun Yat-sen met op de
ondergrond de Grondwet.

10 oktober 2011 2e Druk Nationale Bloemzegel
(DEF 129)
Ter ere van het eeuwfeest werd een zegel van
honderd dollar met de nationale bloem
uitgegeven, ook in siervelletje.
$
100,00 (0,6)
Rode achtergrond met
pruimenbloesem, tak en bloemen.

landelijke organisatie opgericht, en in 1937
volgde opname in de Internationale Organisatie.
Om dit eeuwfeest te vieren en ook de bijdrage
aan de gemeenschap te erkennen, werden twee
zegels uitgegeven.
$ 5 (0,8) Silhouetten van actieve padvinders
$ 12 (0,75) Padvinder voor uitkijktoren en tent,
en de Yushan (Jade berg) op de achtergrond.

12 november 2011 Lokale Spoorlijnen (SP 565)
Na ongeveer een eeuw in gebruik raakten ook op
Taiwan door de concurrentie van andere wijzen
van transport de spoorlijntjes in verval. Maar de
laatste jaren zijn er weer een aantal in gebruik
genomen. Deels als erfgoed deels als
verbindingen naar “Hoge-Snelheids” stations.
In vijf samenhangende zegels (0,8) zijn vijf van
deze treintjes afgebeeld.
$ 5 Shalun lijn in Tainan (6,5 km lang)
$ 5 Jiji lijn; voor toeristen verkeer tussen
Changhua en Nantou (30 km)
$ 12 Neiwan lijn tussen Hsinchu en Naiwan; ook
voor toeristen (30 km)
$ 12 Liujia lijn, personen trein naar het HS
station (11 km)
$ 15 Pingxi lijn; oorspronkelijk een kolentrein,
nu een personenvervoer in Taipei (13 km).

1 november 2011 100 jaar Padvinders in China
(COM 321)
De padvinderij begon in China in 1912, onder
leiding van ds. Yen Chia-lin in Hubei op het
vaste land. In 1934 (1 november) werd de
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1 december 2011 Nieuwjaarszegels (SP 566)
Ter verwelkoming van het Jaar van de Draak,
dat met de nieuwe maan op 23 januari 2012 zou
beginnen werden een tweetal zegels (zie elders
in dit nummer) en een velletje uitgegeven.
$ 3,5 (4,0) Twee Draken die elkaar recht in de
ogen kijken
$ 13 (1,5) Draak met opgeheven hoofd , klaar
om op te springen
Velletje met een zegel van $ 13 (1,4) met een
zwevende Draak.

25 december 2011 100 jaar Berg Ali Spoorweg
(COM 322)
Honderd jaar geleden werd het eerste deel van
deze bergspoorweg in gebruik genomen voor het
transport van het hout dat op de hellingen gekapt
werd. Dit is nu achterhaald en het treintje is nu
het transportmiddel voor toeristen naar een van
de mooiste delen van Taiwan.
Het velletje (0,8) dat bij dit jubileum werd
uitgegeven heeft twee zegels resp.
$ 5 Diesel locomotief met trein op brug
komende uit een tunnel
$ 25 Stoomloc no.31 met trein tussen bloeiende
kersenbomen.
Dit alles tegen een achtergrond van het
berglandschap en de routekaart van het spoor.
Verder een dieseltrein op een brug en stoomloc
nr.25 met vier passagiers wagons.

10 februari 2012 Valentijnsdag (SP 567)
Drie zegels voor deze dag. (waarom weet ik niet;
waarschijnlijk ben ik er te oud voor).
$ 12 (0,96) Roze roos in volle bloei (staat voor
ongeremde passie)
$ 25 (0,96) Oranje roos in knop (staat voor
terughoudendheid van de eerste liefde)
Deze twee zegels zijn horizontaal verbonden met
een strookje waarop twee harten door een pijl
worden doorboord.
De derde zegel van $ 32 (0,96) is hartvormig en
zit in een klein roze velletje met roze rozen.
NB. Achter de waarde van de zegels is tussen
haakjes de oplage in miljoenen vermeld.
Ger van Driel

Vereniging Nederland China (VNC)
organiseert diverse activiteiten voor haar leden.

12 januari 2012 Bessen (DEF136)
Vier zegels met op Taiwan groeiende bessen.
$ 3,5 (5,0) Actinidia callosa
$ 5 (5,0) Synsepalum dulcificum
$ 12 (1,3) Solanum americanum
$ 25 (8,5) Solanum verbascifolium
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Op de website www.vnc-china.nl kunt u alles over
de 35 jaar oude vereniging 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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