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Redactioneel
Het leek al weer zomer toen ik bezig ging met
het samenstellen van het eerste nummer van de
nieuwe jaargang. Inmiddels, bij het afsluiten,
lijkt het al weer herfst. Het heeft de nodige tijd
en moeite gekost om het blad vol te krijgen,
maar uiteindelijk is het weer gelukt, dankzij de
inspanningen van een aantal van onze kleine
schare van vaste medewerkers.
In dit nummer al weer het 5e deel van de
prachtige serie over het postvervoer via de
Transsiberische Spoorweg. Het blijft een
genoegen te zien dat er nog steeds nieuwe
dingen te ontdekken zijn over een periode die al
meer dan een eeuw achter ons ligt.
Daarnaast vindt u in het blad twee artikelen over
onbestelbare brieven, die u ook op de omslag
ziet. Heel verschillende verhalen trouwens, die
tonen hoe boeiend poststukken kunnen zijn.
Jan Kaiser gebruikt Taiwanese postzegels om
ons wat te leren over vogels en ook (en dat is
voor het eerst) over planten!
Een oude brief geeft aanleiding om te kijken
naar het Duitse pachtgebied Kiautschou.
De serie over de Japanse bezetting van
Nederlands Indië wordt voortgezet. Er zijn
verder nog wat aanwinsten van de bibliotheek te
melden en ook nieuwe uitgiften en wat speciale
velletjes uit de Volksrepubliek te tonen. Wat
korte bijdragen completeren het blad.
Al met al weer een nummer met een gevarieerde
inhoud, maar voor het komend nummer is er
weer niets in portefeuille… Het streven om per
jaar vier nummers uit te brengen dreigt dit jaar in
de knel te komen. Ik hoop dat u dat even jammer
zult vinden als ik. U kunt er ook wat aan doen:
zoek eens iets uit uw verzameling wat u zelf
aanspreekt omdat er voor u een verhaal bij hoort
dat wellicht niet bij de medeleden bekend is.
Schrijf dat kort op en stuur het naar uw
redacteur. U maakt niet alleen hem, maar ook uw
medeleden blij!!

Bestuursmededelingen
Thea van ’t Hag overleden
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Onlangs ontvingen we het treurige bericht van
het ploteling overlijden van Thea van 't Hag –
Soederhuijsen op 19 mei j.l.. Zij werd 76 jaar.
Velen van ons zullen haar kennen als een
gedurende vele jaren actief lid die regelmatig de
bijeenkomsten bezocht. Het bestuur wenst haar
man en gezin veel sterkte bij het verwerken van
dit verlies.
Verslag bijeenkomst 4 februari 2012.
De voorzitter opent de bijeenkomst, heet de 14
aanwezige leden welkom. In verband met de
barre winterse omstandigheden hebben 14 leden
zich bij de secretaris afgemeld.
Twee leden, Vic Bours en Jan Bertens zijn
halverwege gestrand vanwege het niet rijden van
de treinen.
Mededelingen: Er zijn geen bezwaren bij de
secretaris binnen gekomen i.v.m. de drie nieuwe
leden, de heren C.W. Daanen uit Arcen, A.
Koenders uit Assen en A. Wolthuis uit Drachten,
zij worden welkom geheten in de studiegroep.
De
heren
Eijkenduijn
en
Hamstra
(kascommissie) controleren op verzoek van onze
penningmeester Cheng Lin de financiële
stukken.
De 24e Filateliebeurs werd ook dit jaar weer
gehouden in het Achmea Health Center in
Loosdrecht, op 27, 28 en 29 januari 2012. ( zie
het beursverslag in dit Bulletin)
Na beraad van de bestuursleden is besloten om
de veiling door te laten gaan, mede door de grote
inzet van de aanwezige leden en het grote aantal
schriftelijke biedingen.
Op de leestafel liggen catalogussen van
verschillende veilinghuizen ter inzage en
vrijkaarten voor twee filatelistische beurzen
alsmede enkele flyers van exposities die
betrekking hebben op China.
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Na de pauze veilt bij afwezigheid van Johan
Sevenhuijsen vanwege een enkelblessure de heer
Jaap Eijkenduijn - met veel verve en humor - de
kavels van veilingnummer 197.
Er zijn voor deze veiling 42 schriftelijke
biedingen uitgebracht, er werden 108 kavels
geveild en 30 gingen retour. (27,8%)
Om half één werd de bijeenkomst afgesloten.
Miep Ronde
Verslag jaarvergadering van 14 april 2012.
De voorzitter opent de Jaarvergadering 2012, en
heet de 21 aanwezige leden welkom. Zes leden
hebben zich bij de secretaris afgemeld.
Mededelingen: Er zijn dit jaar twee jubilarissen
die 25 jaar lid zijn van de Studiegroep China
Filatelie, de heren N. van der Meulen en Drs. E.
van Thijn. Beiden hebben een attentie per post
toegestuurd gekregen.
Er zijn geen bezwaren bij de secretaris binnen
gekomen i.v.m. de twee nieuwe leden, de heren
H.R. Boogaard uit Mijdrecht, en G.S.A. Bakker
uit Laren, zij worden welkom geheten in de
studiegroep.
De financiële jaarcijfers, opgesteld door de
penningmeester, zijn door de heren Eijkenduijn
en Hamstra (kascommissie) gecontroleerd en in
orde bevonden. De samenvatting van deze
financiële zaken is beschreven in het “Verslag
Raad van Toezicht” en Penningmeester Cheng
Lin werd gedechargeerd.
In de pauze is aan elk van de aanwezige leden
een Filatelistische attentie uitgereikt.
Dick van Eijl vertelt dat er een nieuwe zending
binnengekomen is, die bijna geen zegels bevatte
om te distribueren. Hij heeft China gevraagd of
de bestelling voor 2012 gewijzigd kan worden,
vanwege het aantal nieuwe deelnemers. Hierop
is nog geen reactie gekomen. Een grotere reserve
aan zegels bestellen lijkt niet zo wenselijk omdat
er dan altijd diverse zegels bij zijn die niet
gewild zijn. Daar blijft de vereniging dan mee
zitten.
Johan Sevenhuijsen vraagt aandacht voor het
komende Bulletin in mei. Hij kan nog kopij van

leden gebruiken, de voorzitter zal hiervoor enige
leden benaderen die nu niet aanwezig zijn.
Op de leestafel liggen catalogussen van
verschillende
veilinghuizen
en
ander
filatelistisch materiaal plus 2 maandbladen
“Filatelie” ter inzage.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Na de pauze veilt Johan Sevenhuijsen,
voortvarend, de kavels van veilingnummer 198.
Er zijn voor deze veiling 18 schriftelijke
biedingen uitgebracht, er werden 109 kavels
geveild en 25 gingen retour. (20,8 %).
Op verzoek van leden, die verhinderd zijn de
bijeenkomst(en) te bezoeken, zal door de
veilingmeester een kavelnummerlijst van
retouren van veilingen per e-mail worden
rondgezonden aan degenen die daarom via de
secretaris verzoeken.
Om half één werd de bijeenkomst afgesloten.

Gelegenheidsvelletje VRC
Hieronder een velletje met de daartoe bestemde
zegels van de Volksrepubliek, uitgegeven ter
gelegenheid van de postzegeltentoonstelling in
Hangzhou in 2010.

Briefwisseling vervoerd met de Transsiberische spoorweg
Deel 5: periode vanaf 6 september 1905 tot 12 februari 1907
Marc Symens – Jozef Wagemakers
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In deel 5 van deze studie beschouwen we de
periode kort na de Russisch Japanse oorlog
wanneer de postroute via de Transsiberische
5

spoorweg nog niet opnieuw voor het algemeen
internationaal (UPU) postverkeer van en naar
Europa kon gebruikt worden. Voor de Russische
post werd de verzending via Vladivostok en de
Transsiberische spoorwegweg reeds wel terug
mogelijk!
Mogelijke routes van en naar China in de
periode september 1905 - februari 1907 via
(een groot gedeelte van) de Transsiberische
spoorweg
Na de Russisch-Japanse oorlog blijft het zeker
tot februari 1907 onmogelijk de Transsiberische
spoorweg voor algemeen internationaal (UPU)
postverkeer terug te gebruiken.
Van het spoorwegtraject Harbin – Port Arthur,
voorheen volledig onder Russisch beheer, komt
na de Russisch Japanse oorlog een groot
gedeelte immers in Japans beheer. De Japanners
zullen het traject tussen Kwanchengtze – Port
Arthur
eerst
volledig
verbeteren
en
moderniseren. O.a. daardoor zal het ook nog tot
juli 1907 duren vooraleer in het algemeen post
“via Siberia” systematisch over de echt snelle
route via Harbin en Moukden naar China kan
verstuurd worden.
Kort na de oorlog was de Russische post in
eerste instantie vooral aangewezen op volgende
twee routes:
1) de route via Kalgan en Urga
Deze route werd in maart 1905 (He) terug in
gebruik genomen door Russische post voor
zendingen van en naar China, in het bijzonder
van en naar Noord China.
Voor de post van de noordelijke postkantoren
van de Russische post in Peking en Tientsin
bleef dit waarschijnlijk nog enige tijd de meest
aangewezen postroute.
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Een brief of postkaart vanuit de Russische post
in Tientsin of in Peking is dan ongeveer een 32 à
35 dagen naar Europa onderweg, wat zo nog net
iets sneller is dan via een route over zee via Suez
(of via Amerika).
Mogelijk is de prentbriefkaart op de volgende
pagina een illustratie van het gebruik van deze
route (tenzij deze kaart reeds via een route over
Moukden zou verzonden zijn).

2) de route via Vladivostock

Omdat er nu opnieuw vanuit Vladivostock
schepen ongehinderd richting Shanghai konden
varen, kon de Russische post deze route ook
opnieuw in gebruik beginnen nemen voor
zendingen van en naar China, in het bijzonder
van en naar Shanghai (mogelijk ook van en naar
Chefoo).
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Prentbriefkaart met aanduiding “Via Transsibérien”. Zij werd verstuurd vanuit Peking (25 VIII) 7/9/1906 naar
Louvain 12/10/1906; totale duur: 35 dagen.(Merk op: de afzender frankeerde hier met postzegels zonder
opdruk, wat eerder uitzonderlijk is in 1906.)

Bij gebrek aan eigen schepen diende Rusland
daarvoor wel o.a. een aantal Duitse en Noorse
schepen te charteren. (We)
Het is dan ook niet verwonderlijk dat we brieven
verzonden vanuit de Russische post in Shanghai
uit deze periode met een handgeschreven

aanduiding “via Wladivostok” (of dergelijke)
kunnen terugvinden.
Een aantal voorbeelden uit 1906 (echter geen uit
1905) zijn gekend, zoals volgende brief van
Shanghai naar Berlijn.

Brief met aanduiding “via Wladivostok”. Shanghai 21/6/1906 - Berlijn 25/7: duur 34 dagen.
(Merk op dat de Russische post in Shanghai hier dezelfde dag, 21 juni 1906, twee verschillende stempels
aanbrengt de ene (rechts) volgens de juliaanse kalender “8 VI”, de andere (links) volgens de gregoriaanse
kalender “21 VI” (de juliaanse kalender loopt dan 13 dagen achter op de gregoriaanse kalender!))
China Filatelie 2012
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Bovenstaand poststuk uit juni 1906 was echter
niet sneller ter bestemming dan briefwisseling
van Shanghai verzonden over zee via Suez (of
via Amerika). We kunnen dan ook niet met
zekerheid weten of het de door de afzender
gevraagde route gevolgd heeft.

Volgend postwaardestuk (met antwoordkaart)
daarentegen, met aanduiding “via Sibirien”,
gedateerd “8/I/07” was duidelijk wel sneller ter
bestemming: Shanghai (28 XII) 10/1/1907 –
Speyer 3/2/1907, duur: 24 dagen. Het volgde
dan ook ontegensprekelijk een route “via
Siberia” zoals de afzender het had aangegeven
((waarschijnlijk) via Vladivostock).

Soortgelijke, met zekerheid “via Siberia”
((waarschijnlijk) via Vladivostock) verstuurde
stukken vanuit de Russische post in Shanghai
(en Hankow) zijn gekend vanaf september 1906.

De lijn Sinminfu-Moukden werd in augustus
1906 (Re) uiteindelijk geopend en de Chinese post
maakte met de Japanse postadministratie de
nodige afspraken om het gebruik van het door de
Japanners beheerde spoorwegnet voor het
postverkeer in Zuid Mantschoerije toe te laten.

3) de route via Sinminfu, Moukden en Harbin
Eind 1906 beginnen de Russische kantoren van
Peking en Tienstin daarnaast reeds gebruik te
maken van de echt snelle route over Moukden en
Harbin, de route die vanaf 1907 zeer intensief
zal gebruikt worden voor algemeen (UPU)
postverkeer.
Dit werd mogelijk omdat in de loop van 1905 de
Japanners, in aansluiting op de Chinese spoorlijn
Peking-Tientsin-Sinminfu, de spoorverbinding
Sinminfu-Moukden (Mo ) hadden gerealiseerd en
nadat de Japanners het spoorwegtraject Port
Arthur – Kwanchengtze, aan hen toegewezen
door het vredesverdrag van 5 september 1905,
op 31 juli 1906 van Rusland hadden
overgenomen (exploitatie toegewezen aan de
Japanse “South Manchurian Railway”). (Mo)
China Filatelie 2012

(Re)

Als gevolg van deze afspraken kon de Russische
post ook gebruik beginnen maken van de
spoorverbinding Peking – Sinminfu – Moukden
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– Kwanchengtze - Harbin, waarvan het traject
vanaf Kwanchengtze, in Russisch beheer
(Chinese Eastern Railway), aansloot op de
Transsiberische spoorweg.
Dat deze route inderdaad gebruikt werd kunnen
we o.a. afleiden uit het bestaan van een
aangetekende brief van de Russische Post in
Peking op 21 november 1906 verzonden naar
London en er toegekomen op 12 december 1906;
duur voor het gehele traject: slechts 21
dagen.(Wa)
De aanwezigheid van transitstempels van Harbin
(van 27 november en 28 november 1906) doen
inderdaad vermoeden dat deze brief de route
“Peking – (Sinminfu) – Moukden –
(Kwanchengtze) – Harbin – London” heeft
gevolgd.
Postzendingen van de Franse post in Tientsin
na 5 september 1905
Waar we in de periode van de Russisch Japanse
oorlog wel enkele tientallen voorbeelden
noteerden van brieven van de Franse militairen
van het Corps d’Occupation de Chine die met
zekerheid via (een groot stuk van) de
Transsiberische spoorweg naar Frankrijk konden
verstuurd worden, moeten we vaststellen dat na
het vredesverdrag van Portsmouth de Corps
d’Occupation de Chine (en de Franse post in
Tientsin) vrijwel onmiddellijk niet meer van
zo’n route kon gebruik maken.
De laatst gevonden datum van een poststuk van
de Corps d’Occupation de Chine, met de
typische “Voie Sibérie”-stempel, is 19 oktober
1905.(Wa)
Postzendingen van de Duitse post na 5
september 1905
Net zoals in de periode vóór 5 september vinden
we ook na de Russisch Japanse oorlog ook
voorbeelden van briefwisseling, voorzien van
een route-aanduiding “über Russland” of “via
Siberien” van de Duitse post in Tienstin en
verzonden naar Duitsland.(°)(Wa)
De laatst gevonden datum van zo’n poststuk van
de Duitse post in Tientsin, dat op basis van de
reisduur met zekerheid via (een groot stuk van)
de Transsiberische spoorweg naar Duitsland
werd verstuurd, is een prentbriefkaart verzonden
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op 6 september 1905 naar Kiel (Duitsland) en
daar toegekomen op 6/10/1905, duur: 30
dagen.(Wa)
Bij alle andere poststukken uit 1905 en 1906 en
verzonden na september 1905 vanuit de Duitse
post in Tienstin (en Tongku) en verzonden naar
Duitsland moeten we steeds, op basis van de
duur van het traject Tientsin – Duitsland,
vaststellen dat deze waarschijnlijk uiteindelijk
toch over zee verzonden werden (vermits meer
dan 34 dagen onderweg vanuit Tientsin). (Wa)
Ditzelfde geldt bij voorbeeld voor een
prentbriefkaart verstuurd op 12 december 1905
met route-aanduiding “via Siberien” verzonden
vanuit Tsingtau (Duitse post in Kiautschou) naar
Weissenburg (Duitsland) en dat daar toekomt op
16 januari 1906, duur: 35 dagen. Het volgde
waarschijnlijk ook een route over zee (via Suez
of via Amerika). (°)
In ieder geval volstaat een geschreven routeaanduiding “via Siberia” nooit om onmiddellijk
te concluderen dat het poststuk inderdaad zo’n
route gevolgd heeft.
Zoals bij de brief op de volgende pagina met
route-aanduiding “via Transsiberien” die
afgaand op de transitstempel van Liverpool
(hoogstwaarschijnlijk) een route via Amerika
gevolgd heeft!
Postzendingen naar Rusland voor februari
1907
In voorkomend geval kon post van de Chinese
Post, de buitenlandse kantoren in China, de Post
in Kiautschou, de Post in Korea of van elders in
het Verre Oosten bestemd voor Rusland zelf in
principe op dezelfde manier van de
Transsiberische spoorweg gebruik maken als de
Russische post zelf.
Post van de Chinese post in Kwanchengtze of
elders in Zuid Mantsjoerije liep echter (nog) niet
via de route (Sinminfu – Moukden –)
Kwanchengtze - Harbin maar werd wel omgeleid
over Shanghai om van daaruit via Vladivostock
verder verstuurd te worden. De verklaring voor
deze grote omweg moet gezocht worden in het
ontbreken van een uitwisselingskantoor in
Kwanchengtze. Voorbeelden hiervan zijn
gekend uit januari 1907. (Wa)
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Brief van Tientsin 15/12/06
– Liverpool 19/1/07 –
London 20/1/07 – Alost
21/1/07 – Alost(Nord) 21/107 en doorgezonden naar
Bruxelles 21/1/07; duur
traject Tientsin – Liverpool:
35 dagen.

De UPU-conventie van 26
mei 1906 bepaalde onder welke voorwaarden
(vergoeding aan Rusland) de route via de
Transsiberische spoorweg terug zou kunnen
benut worden. (Tr)(Ca) Onderhandelingen daarover
werden in 1906 opgestart. (Re) Definitieve
regelingen voor algemeen UPU-postverkeer “via
Siberia” werden echter uiteindelijk pas in 1907
gefinaliseerd. (D&K) (Tr) (Be)(Pr)
BRONNEN - LITERATUUR
(We) “The Coming Struggle in Eastern Asia,
P. Weale, (1908)”
(Re) “Report on the Working of the Post
Office 1906, Shanghai, Statistical Department of
the Inspectorate General of Customs, (1907)
(Mo) “Japanese Post Offices in China and
Manchuria, John Mosher, (1978)”
(He) “The Postal History of Mongolia 18411941, W. Hellrigl (2011)”
(°)
www.rossica.org

China Filatelie 2012

(D&K)
“Deutsche Post in China /
Kiautschou, via Siberien” van W. Dehnert & D.
Kiepe, verschenen in
“Berichte für
kolonialbriefmarkensammler, nr.88, (1988)”
(Tr) “The Trans-Siberian Postal Route”, door
H. Tristant, gepubliceerd in “Rossica”
(Be) relevante dienstorders van de Belgische
post
(Pr) “British Post Offices in the Far East,
Edward B. Proud, (1991)”
(Ca) “La poste française en le transibérien,
door A.Camboulives, gepubliceerd in “Les
Feuilles Marcophiles” N°200 (1975)
(Wa) databank poststukken, samenstelling
Jozef Wagemakers (studiegroep China Filatelie
(NL)) (Sy)
verzameling Marc Symens
(alle hier getoonde stukken uit eigen
verzameling) (Sy)
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De brief die niet kon worden doorgestuurd

Fig. 1 Brief van Denemarken naar Singapore, 3 juni 1959
Ai Li-Shan
Onlangs kocht ik een zeer interessante brief die
het niet versturen van post tussen de
Volksrepubliek China en Taiwan (Republiek
China) illustreert.
Als het gaat om het doorsturen van post tussen
die twee landen in de periode 1950-1980 is er
niet veel materiaal beschikbaar om te
bestuderen. De meeste bekende voorbeelden zijn
per ongeluk naar de VRC gestuurd in plaats van
naar Taiwan. Die zijn van een stempel voorzien
en doorgestuurd naar Taiwan via Hong Kong
(het lijkt erop dat alle post tussen beide landen in
die periode via Hong Kong vervoerd werd).
De hierboven en op de omslag afgebeelde brief
maakt de problemen tijdens deze periode
duidelijk. Hij werd op 3 juni 1959 verstuurd
vanuit Denemarken, geadresseerd aan Capt.
Georg R. Hansen, M/S “Clare Jebsen” in
Singapore.
Op 15 juni kwam de brief daar aan (volgens
stempel op de achterzijde, fig. 2). Het schip was
kennelijk inmiddels uit Singapore vertrokken en
China Filatelie 2012

de brief werd doorgestuurd, zoals blijkt uit het
opgeplakte strookje met stempel ‘re-directed
mail’ met een adres in Canton, China.

Toen de brief in Canton arriveerde werd bij de
Ocean Shipping Agency geconstateerd dat het
schip daar inmiddels ook weer vertrokken was.
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Er werd een gestencild strookje op de brief
geplakt, met daarop een paars stempel van
“China Ocean Shipping Co.”, een onleesbare
datum en ‘ontvangstkantoor’ onderaan.

De tekst op het strookje luidt: “Dit poststuk kan
niet worden doorgezonden, terug aan afzender”.
Het strookje is afgestempeld met het poststempel
Guandong, Guangzhou, Huangpu (Whampoa)
1959.7.2.

Het doorsturen van aan schepen gerichte post
komt veel voor. Het is niet ongebruikelijk om
brieven te vinden die vele malen zijn
doorgestuurd in een poging het schip in te halen.
In dit geval kon de brief niet worden
doorgestuurd. Dat kan eigenlijk maar één reden
hebben: de volgende bestemming van het schip
was waarschijnlijk Taiwan (Kaohsiung of
Keelung) en aan die opstandige provincie werd
geen post gestuurd.
De brief werd dus teruggestuurd naar
Denemarken.

Op 14 augustus werd er daar een strook op
geplakt met (in het Deens) ‘Onvoldoende
geadresseerd, terug naar afzender’.
Dit is de eerste brief van dit type dat ik gezien
heb. Misschien heeft u er ook nog een in uw
collectie. Deel dat dan alstublieft met ons!

Gelegenheidsvelletje VRC

Linksonder deze strook zien we een kleiner
strookje waarop in Chinees en Frans de reden
van retourzending is aangeduid. Onderaan het
strookje is gestempeld “Navire quitte le port”
(schip heeft de haven verlaten). Dit strookje is
niet geheel leesbaar doordat er later nog een
strook overheen is geplakt.

Hieronder een velletje met de daartoe bestemde
zegels van de Volksrepubliek, uitgegeven ter
gelegenheid van de brug over de zee in
Hangzhou.

Op het strookje staat nog een keer het zelfde
stempel van Whampoa, maar nu met de datum
1959.7.6.

China Filatelie 2012
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Onbestelbare brief

Johan Sevenhuijsen
Soms moeten de posterijen heel wat moeite doen
om de hun toevertrouwde post correct te
behandelen. Dat is ook in China zo. Hierboven
(en op de omslag) een voorbeeld van zo’n brief.
De afzender heeft de brief keurig gefrankeerd en
hij is ook op 22 april 1986 in Shanghai
afgestempeld. Maar waar moest de brief naar
toe?

De afzender was helaas vergeten dat op de
envelop te schrijven. Ook het adres van de
afzender is op de envelop niet te vinden.
Dan gaat de brief door naar de afdeling voor
onbestelbare post. Op de achterzijde van de brief
staat een datumstempel van 23 april 1986,
waarschijnlijk de ontvangst bij die afdeling. Het
is er kennelijk druk, want pas een week later
China Filatelie 2012

wordt het probleem aangepakt. Een beambte
opent de envelop en vindt kennelijk op de brief
die daar in zit het adres van de afzender: ene
meneer Yen Nan Hwa, Chungshan West Road
647, Shanghai. Dat adres schrijft hij op het
speciale strookje nr. 1415, dat op de envelop
geplakt wordt. Dan sluit hij de envelop weer met
het sluitstrookje voor onbestelbare post (zie
hieronder, bovenste deel van de strook zit op
achterzijde van de envelop).

Beide strookjes worden afgestempeld met het
stempel van de afdeling voor onbestelbare post
met de datum 30 april 1986. Een stempel dat je
niet vaak ziet!
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Hiernaast een velletje met de daartoe bestemde
zegels van de Volksrepubliek, in 2008
uitgegeven ter gelegenheid van de 30e verjaardag
van de hervormingen in China na de Culturele
Revolutie.
Vervolgens moet de brief retour naar de
afzender. De brief gaat dus weer de verzending
in en op het postkantoor wordt strookje nummer
1407 (retourstrook) op de brief geplakt, over de
eerdere strook met het adres heen.

Op dit strookje staan in paars zes karakters
gestempeld die staan voor: “Teruggestuurd om
de adressering duidelijk te maken”. Ook zien we
een datumstempel van Shanghai van 2 mei 1986.
Na een dag of tien heeft de afzender zijn brief
dus weer keurig terugbezorgd gekregen.

Gelegenheidsvelletjes VRC

China Filatelie 2012
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Het velletje hierboven werd verspreid in het jaarboek met de uitgiften van het jaar 2010.

Uilen van Taiwan

Jan B. Kaiser
In het oktobernummer van vorig jaar stonden
vier zegels afgebeeld van in China voorkomende
uilen. Uilen zijn toch al van die nachtdieren, die
je maar heel zelden te zien krijgt, vandaar dat ik
er toch maar wat aandacht aan besteed.
Asio otus, onze ransuil kenmerkt zich door de
zgn. “oortoefjes”, wat overigens niets met de
oren te maken heeft. Deze soort komt in heel
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Europa en noordelijk Azië voor (tot en met
Japan). Het is een relatief smalle, grote uil, die
zich vaak overdag laat zien, zittend op een tak
van een boom, vaak ook in de (niet al te
dicht)bebouwde kom. In China komt hij voor
van noordwest Xinjiang (Sinkiang) tot noordoost
China. Asio is Latijn en verwijst naar de
hoorntjes
(oortoefjes).
De
Romeinse
natuurhistoricus Plinius noemde de ransuil de
eerste eeuw na Christus al Asio. Otus is de
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gelatiniseerde versie van het Griekse woord voor
“geoorde uil”.
Otus sunia is het Oosterse dwergooruiltje. Er
zijn negen ondersoorten, waarvan malayanus in
zuidelijk China voorkomt en stictonotus in de
rest van China. Malayanus verwijst naar
Maleisië (het verspreidingsgebied) en stictonotus
is gelatiniseerd Grieks, dat “met een gevlekte
rug” betekent. Sunya kusial is de plaatselijk
naam voor deze uil in Nepal. Deze naam is door
de Engelse ornithologen die, begin 19e eeuw, in
India gestationeerd waren, als wetenschappelijk
naam geadopteerd.
Strix aluco is onze gewone bosuil, met wel
twaalf ondersoorten, waarvan twee ondersoorten
(nivicola en ma in China voorkomen en één in
Taiwan (yamadae). Strix is het oud-Griekse
woord voor de bosuilen, nivicola betekent in het
Latijn “bewoont besneeuwde gebieden”, doelend
op de Himalaya, yamadae verwijst naar de
vrouw van de Japanse ornitholoog N. Yamada.
Formosa/Taiwan was van 1895-1945 een
Japanse kolonie, waardoor in de decennia voor
de Tweede Wereldoorlog veel Japanse
ornithologen onderzoek deden naar de
vogelwereld van het eiland. Overigens eindigen
de wetenschappelijke namen van mannelijke
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personen op een i (zie bijvoorbeeld de volgende
soort) en van vrouwelijke personen op ae,
vandaar dat de laatstgenoemde ondersoort niet
naar de ornitholoog zelf is genoemd (dan zou de
wetenschappelijke naam yamadai geweest zijn,
maar naar zijn vrouw).
Glaucidium brodiei, het gekraagde dwerguiltje,
is familie van ons steenuiltje (onze kleinste
uilensoort) en komt voor in zeven ondersoorten,
waarbij overigens niet elk ondersoort nog als
zodanig door taxonomen erkend wordt.
Tegenwoordig zijn dat er nog maar vier. Dit
kleine uiltje wordt maar vijftien cm hoog en is
een minder nachtelijk uiltje, vaak overdag
jagend gezien. De zgn. nominaatsvorm
Glaucidium brodiei brodiei komt in zuidoost
Azië voor, van de Himalaya tot in west en zuid
China en is vernoemd naar Sir Benjamin Collins
Brodie (1783-1862), lijfarts van Willem IV en
Koningin Victoria en President van de Royal
Society van 1858-1861. Als beloning voor zijn
diensten voor de Koninklijke Familie ontving hij
in 1834 de adellijke titel baronet. De ondersoort
parlodatum (wat in het Latijn “gevlekt als een
panter” betekent) komt op Taiwan voor en is op
de zegel afgebeeld.
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Bessen van Taiwan

Jan B. Kaiser
Meestal bent u van mij gewend wat achtergrondinformatie over vogels op postzegels te krijgen. Ik
wil mij nu echter ook wagen aan wat meer
gegevens over planten, in dit geval bessen, op
zegels van Taiwan. Het gaat om de vier zegels van
Taiwan, afgebeeld in het vorige nummer.
Op de eerste zegel is dit Actinidia callosa, uit het
geslacht van de Chinese kruisbessen, planten die
inheems zijn in Japan en China. Het zijn
winterharde klimplanten, waarvan er zo’n veertig
soorten zijn, met geurige bloemen en grote
besachtige vruchten. Enkele zijn eetbaar, zoals de
kiwi. De eerste bekende kiwivruchten werden
halverwege de 19e eeuw bij de Jangtsekiang (Gele
Rivier) in China aangetroffen (deze vrucht heet
overigens pas sinds 1959 kiwi, vernoemd naar de
Nieuw-Zeelandse vogel, omdat de bruine
haarachtige huid van de vrucht en de vorm aan
deze ietwat plompe loopvogel doet denken). In
China heet deze vrucht Yangtao.
De Chinese naam van Actinidia callosa is Tiku
phul. Ze komt in het wild voor in de uitlopers van
de Himalaya (tussen de 1300 en 3000 meter hoog)
en is vrij zeldzaam, maar de plant wordt
wijdverbreid in China en op Taiwan verbouwd. De
vruchten hebben een aangename smaak en net als
bij de kiwi zijn de zaadjes gemakkelijk eetbaar.
Het woord callosa komt overigens van het Griekse
kallos, wat mooi betekent.
De Synsepalum dulciferum, in het Nederlands
bekend onder de naam mirakelbes, is een struik
(tot zes meter hoog) die oorspronkelijk uit WestAfrika stamt. Al in 1725 beschreven (Franse)
ontdekkingsreizigers deze plant, omdat de
inheemse bevolking er voor de maaltijd op de
China Filatelie 2012

bessen kauwde. Het zuursmakend voedsel (zoals
citroen) wordt namelijk gecamoufleerd doordat
mirakelbessen er een zoete smaak aan geven.
Vandaar ook de naam. De mirakelbes wordt ook
op Taiwan verbouwd. Dulciferum is Latijn voor
aantrekkelijk (dulcis) en wild, ongetemd, niet
gecultiveerd (ferum).
Solanum
americanum
(de
Amerikaanse
nachtschade) en Solanum verbascifolium zijn twee
vertegenwoordigers van de nachtschade, waarvan
bij ons de bekendste vertegenwoordiger de
aardappel is. De eerste soort, net als de aardappel
een kruidachtige plant, heeft witte stervormige
bloemen, ongeveer één centimeter in doorsnee,
met een geel hart. Hoewel de naam anders doet
vermoeden komt deze plant wereldwijd voor. De
rijpe, zwarte, bessen zijn eetbaar. Wanneer ze
echter onrijp (groen) zijn bevatten ze het giftige
solanine, een alkaloïde, dat in sommige gevallen
de dood van kinderen heeft veroorzaakt.
De tweede soort, ook wel “aardappelboom” of
“tabaksboom” genoemd (naar de bladeren), is een
plant van ongeveer anderhalve meter hoog, met
grote bladeren en lichtpaarse bloemen, eveneens
met een geel hart. Deze plant is oorspronkelijk
afkomstig uit West Indië en Mexico en gedurende
de slaventijd geïntroduceerd in West Afrika, en
door de Spanjaarden in de 16e eeuw in de
Filippijnen, van waaruit het over heel Zuidoost
Azië is verspreid. De plant wordt voorondersteld
medicinale eigenschappen te hebben en
wordt/werd ondermeer gebruikt tegen malaria en
bij lepra en geslachtsziekten. Het is ook een
diureticum. Verbascifolium is Latijn voor
“bladeren (folium) als van het plantengeslacht
toorts” (Verbascum, door Plinius in de Romeinse
tijd, eerste eeuw na Christus, al genoemd).
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Een briefje uit 1902

Miep & Rob Ronde, Johan Sevenhuijsen
In veiling nr. V197 werd bovenstaande brief
aangeboden die verzonden was in de tijd van de
Imperial Post, met SG nr. 124, 4 cent (Deep
Chestnut, 1902). Op het eerste gezicht is aan het
briefje niet veel bijzonders te ontdekken, maar er
valt toch nog wel een en ander bij te vertellen.
Het briefje was geadresseerd aan mr. Schweiger,
c/o (care of) Imperial Maritime Customs,
Kiaochow (nu Jiaozhou), Noord China en
verzonden uit Canton (nu Guangzhou). Datum in
vertrekstempel onleesbaar. Aankomst stempel
d.d. 23 december 1902.
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Ten eerste over de bestemming. Vanaf november
1897 lag de stad Kiaochow in de provicie
Shantung bij (maar niet in) het toenmalige
pachtgebied Kiautschou van de Duitsers. In een
overeenkomst, die op 6 maart 1898 werd
getekend, werd dit gebied (nu Kiaohsien of
Jiaoxian) met een landoppervlakte van 117 km2
(de zelfde oppervlakte als Texel) verhuurd aan
de Duitsers. Deze “huurovereenkomst” was
officieel bedoeld om de handel met China te
bevorderen. De achtergrond was feitelijk dat
Duitsland in navolging van andere grote
Europese mogendheden een Imperium wilde
opbouwen. Omdat Duitsland zich pas zeer laat
met dit soort van zaken bezig ging houden,
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waren de belangrijkste “prijzen” al verdeeld
tussen Frankrijk en Engeland en bleven er alleen
nog wat 'kruimeltjes' over voor de Duitsers. Een
van de projecten was een vaste basis te vinden in
het Verre Oosten, vooral als steunpunt voor de
vloot. Voorwaarden zijn dan een goede haven en
aanwezigheid van kolen, beide aanwezig in het
gebied rond Kiaochow. De moord op 2 Duitse
missionarissen was een mooie aanleiding om dit
gebied te bezetten en een huurovereenkomst af
te dwingen. Dat de bezetting ook allerlei
handelsmogelijkheden met zich meebracht was
mooi mee genomen. Het pachtgebied is donker
getint op de hierboven getoonde briefkaart.
De belangrijkste plaats in het gebied was
Tsingtao (nu Qingdao), oorspronkelijk een
vissersdorp, maar door de Duitsers snel
uitgebouwd tot belangrijke moderne havenstad.
Ook vestigden ze er een brouwerij, die nog
steeds het belangrijkste biermerk van China
produceert. Om het pachtgebied lag een neutrale
zone van 50 km, waarin Duitse troepen zich
vrijelijk konden bewegen. In die neutrale zone
lag de stad Kiaochow, waarnaar het pachtgebied
dus wel genoemd is. De plaats is op de getoonde
briefkaart te zien, juist boven de baai.
De Duitsers legden al snel een spoorweg aan die
Tsingtao verbond met het Chinese spoorwegnet,
waardoor via de Transsiberische Spoorweg ook
een rechtstreekse treinverbinding met Europa tot
stand werd gebracht. Het eerste deel van die
spoorweg, het stuk naar de stad Kiaochow, werd
in april 1901 geopend.
Ten tweede kun je je afvragen hoe de brief
vervoerd is. De brief zelf geeft daarvoor geen
aanwijzingen, maar in het archief van Jozef
Wagemakers
bevindt
zich
onderstaande
briefkaart uit de zelfde correspondentie, ook uit
december
1902.
Daarop
staat
een
doorgangsstempel Shanghai. We kunnen
aannemen dat deze kaart overzee van Canton
naar Shanghai is vervoerd en van daar per schip
naar de haven Tsingtao. In Tsingtao was in 1902
geen Chinees postkantoor (dat stond het verdrag
met de Duitsers niet toe) maar wel een
verlaadstation, dat gezorgd zal hebben voor
verder transport via het spoor naar de stad
Kiaochow. Het ligt voor de hand dat de brief die
zelfde route gevolgd heeft, al zijn er geen
stempels die dat bevestigen. Aan de hand van
deze briefkaart is het ook waarschijnlijk dat de
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afzender van de getoonde brief de heer W.
Martinson is, die ook de kaart heeft geschreven.

Vervalsingen uit de VRC
Op één van de postzegelmarkten in Shanghai
worden in een gebouw, dat daar op het terrein
staat, originele stempels aangeboden. Het gaat
om duizenden stuks originele stalen stempels die
door de posterijen zijn gebruikt als ook om
fantasiestempels. Ook worden er bundels oude
(blanco) enveloppen aangeboden uit vroegere
jaren. Waarvoor dit gebruikt kan of gaat worden,
mag duidelijk zijn.
Aangezien het vervalsen in China een lucratieve
bezigheid is geworden, is de handel in
materialen die hiervoor nodig zijn er dus niet
minder om. Kennelijk gaan alle archieven en
registers open omdat dit voor vervalsers
aantrekkelijk is. Als er met originele stempels en
origineel papier gewerkt gaat worden, resteert de
inkt van de stempels nog om vast te kunnen
stellen of het om een vervalsing gaat.
Het wordt er niet makkelijker op.
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Ed Boers

Japanse bezetting van Nederlands Indië V
Vic Vente
In deze vijfde aflevering uit het overzicht van uitgiften kijken we naar de Sumatraanse provincie
Palembang.

Palembang
Bij de opdrukken uit Palembang onderscheidt men 2 hoofdtypen. De eerste is zonder omraming met
IPL. (foto1)

Afb. 1 IPL zonder omraming
Daarnaast zijn er drie handstempel overdrukken met IPL in omraming. De opdruukken komen voor in
zwart (foto 2), rood en violet (foto 3)

Afb. 2 IPL in kader in zwart

Afb. 3 IPL in kader in violet
Verder zijn er veel lokale uitgiften van zegels voorzien van met pen aangebrachte parafen;
Martapoera,kantoorchef Bastari (foto 4)
Pagaralam, kantoorchef Madjid (foto 5)
Pagaralam, kantoorchef Roesli.(foto 6)
Lahat met paraaf kantoorchef Pielaat.(foto 7)

China Filatelie 2012
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Ook werden locaal opdrukken aangebracht met zegelringen.
Er zijn voorbeelden bekend uit de volgende plaatsen: Loeboek linggau, kantoorchef Arifin (foto 8),
Sekajoe, kantoorchef Boestam (foto 9) en Batoeradja, kantoorchef Salim (foto 10). Daarnaast bestaan
nog diverse schaarse anderen.

Afb. 8 Zegelafdruk Arafin

Afb. 9 Zegelafdruk Boestam

Proef voor Opera-zegel
Tijdens de verenigingsbijeenkomst van april
nam een van de leden onderstaand zegeltje mee
met de vraag wat de status ervan is.

Afb. 10 Zegelafdruk Salim
ze zijn nu en dan te vinden. Ingrid Julius had er
een aantal, daar heb ik destijds een blok van vier
van overgenomen, maar dat is natuurlijk heel
lang geleden, ergens in de jaren 70. In die tijd
waren ze te koop voor € 15 - € 20 per stuk. Ze
worden nu ook bij de grotere veilingen
aangeboden (Interasia en John Bull) en brengen
daar veel hogere prijzen op, net als andere zegels
van de VRC. Onlangs werd een blok van vier
geveild bij Dynasty Auctions in Hong Kong
voor 1900 HK$.

Ed Boers zegt erover:
Het zegel was een ontwerp voor de in 1969
uitgekomen serie Michel 1033-4, over de opera
‘The Red Lantern’. Uiteindelijk is dit ontwerp
niet aangenomen en zijn het twee andere zegels
geworden. Er zijn er zeker honderden van want
China Filatelie 2012
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Aanwinsten Bibliotheek
Hieronder een vervolg op het overzicht van
aanwinsten van de verenigingsbibluiotheek uit
het vorig nummer.
A Rare Collection of Chinese Stamps kept by
China National Postage Stamp Museum
(680002C)
The Revolutionary War Period
Beijing, People’s Post and Telecommunications
Publishing House, 1990
Boek over de “voorlopers” zoals dat in het
Postmuseum in Beijing te zien is. Zoals te
verwachten veel extreem zeldzaam materiaal dat
je nooit hier zult tegenkomen.

Return to Sender Marking and Forms of Taiwan
Norman, Ai Li-san, 2010
Voor een beschrijving zie Bulletin 163
Ai Li-san (008002)
Taiwan Hat Inspection Revenue Stamps
Norman, Ai Li-san, 2011
Voor een beschrijving zie Bulletin 164
Ai Li-san (008003)
Republic of China Post Office Information Slips
1946 - 1948
Norman, Ai Li-san, 2011
Boek gebaseerd op de artikelen over dit
onderwerp die verschenen zijn in het Bulletin.

Proud, Edward B. (673002)
The Postal History of Hong Kong 1841 -1997
Heathfield, Proud-Bailey Co. Ltd., 2004

Kotanchik, James J. 471001
A Priced Catalog of Chinese Official Seals
Acton. James J. Kotanchik, 2009

De definitieve studie over de post in Hong Kong
onder Brits bestuur. De schrijver heeft 1150
pagina’s nodig maar helaas wordt de belofte niet
waar gemaakt. De eerste 280 pagina’s tekst geeft
het verhaal van de ontwikkeling van de post in
Hong
Kong.
Uiterst
rommelig
en
onsamenhangend, het lijkt er meer op dat de
schrijver een stapel losse aantekeningen onder
elkaar gezet heeft en dat een boek noemt. Er
staan wel allerlei interessante dingen in maar
voor een veel beter overzicht is Webb (931002)
te preferen. In combinatie met de Webb goed te
gebruiken. Vanaf pag. 289 een overzicht van alle
stempels die in Hong Kong en de bijkantoren
gebruikt zijn. Dit deel is wel zeer bruikbaar en
op het eerste gezicht ook vrijwel compleet.

Een overzicht van de sluitzegels die door de
Chinese posterijen zijn gebruikt om beschadigde
enveloppen te repareren. De studie omvat zowel
de sluitzegels van de vroege periode als van de
PRC. Uitstekende studie met veel materiaal dat
ik in elk geval nog nooit gezien had.

Thornhill, W.B. (830002)
The Stanley Gibbons Philatelic Handbooks
Shanghai
London, Stanley Gibbons Ltd., 1895
Een vroege studie naar de zegels van de
Shanghai Local Post. Het boek was al in de
bibliotheek als fotokopie, dit is een recente
herdruk van het origineel.
Dan drie boeken van de immer vlijtige Ai Lisan:
Ai Li-san (008001)
China Filatelie 2012

Index to the Postal Working Map
Shanghai, Statistical Department of
Inspectorate General of Customs, 1904

the

Overzicht van alle postkantoren in China tot
april 1903. Uitstekende referentie omdat de
kantoren niet alleen gerangschikt zijn naar
postaal district maar ook alfabetisch gegeven
worden, compleet met Chinese en Engelse naam.
Daarnaast een overzicht van alle steden in China,
met of zonder postkantoor. Vooral van belang
omdat hier de oude (pre 1905) spelling gebruikt
wordt zoals bv. Chinan in plaats van Tsinan,
kennis die in latere uitgaven niet terug te vinden
is.
Errata, Index to the Postal Working Map 1904
Utrecht, Bibliotheek Studiegroep China Filatelie,
2011
In de Index staan nogal wat schrijffouten
(verkeerde karakters etc.) en onduidelijkheden.
Deze lijst van errata probeert de meeste daarvan
op te lossen.
Jozef Wagemakers
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Gelegenheidsvelletjes uit de Volksrepubliek
Dick van Eijl
Hieronder tonen we weer een aantal
voorbeelden van de velletjes die in de
Volksrepubliek zijn uitgegeven voor diverse
gelegenheden met de daarvoor bestemde
speciale postzegels, verwerkt in vaak fraaie
ontwerpen die de aandacht vestigen op
belangrijke
gebeurtenissen
of
fraaie
omgevingen. Elders in dit nummer treft u nog
vijf exemplaren aan.

volgende editie, in 2014 in Zuid Korea, kleiner
zal zijn met slechts 36 sporten.
China
eindigde
als
eerste
in
het
medailleklassement met een recordaantal van
199 gouden medailles.
Het tweede velletje is uitgegeven om de
aandacht te vestigen op het pittoreske Jiaozuo
(Henan provincie), met name het Geopark
Yuntai Mountain.

De eerste is uitgegeven ter gelegenheid van de
16e Asian Games die in 2010 in Guangzhou
werden gehouden.

Zoals ook op de zegels te zien is, komen in dit
park bergen en water samen in prachtige
landschappen. Het in 2002 gevormde park werd
in 2004 door de UNESCO als Geopark erkend.
Het derde velletje is uitgegeven voor de in 2009
in Luoyang gehouden wereld postzegeltentoonstelling. Er werden daar meer dan 3200
verzamelingen uit de gehele wereld tentoon
gesteld.

Het ging om een enorm sportspektakel, waaraan
werd deelgenomen door 9704 atleten,
afgevaardigd door 45 verschillende Nationale
Olympische Comitees. Er werd in 42
verschillende sporten gestreden, waaronder 14
niet-Olympische sporten. Het was het grootste
evenement in deze serie. Er is besloten dat de
China Filatelie 2012

25

Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
Ook uitgegeven in een fraai uitgevoerd
postzegelboekje met 2 series met verkoopprijs
van 16 yuan.

20 juni – serie 2011-15
Gedurende de Ming en Qing dynastie bereikte de
ontwikkeling van traditioneel Chinees meubilair
een hoogtepunt. Zes afbeeldingen hiervan:
(6-1) Paars sandelhouten troon versierd met lak
en ingelegd met draak ontwerp (Qing)
(6-2) Huanghuali vouwstoel (Ming).
(6-3) Uitgesneden Huanghuali hoedfauteuil voor
ambtenaar met vier uitstekende uiteinden
(Ming).
(6-4) Huanghuali hoefijzer stoel gesneden met
het ontwerp als Chi (Ming).
(6-5) Paars sandelhouten fauteuil ingelegd met
marmer (Qing).
(6-6) Artistiek rotan trommelachtige kruk
ingelegd met marmer (Ming)
Uitgegeven in vellen met 12 zegels in
compositie 6-1 met 6-2, in vellen met 12 zegels
in compositie 6-3 met 6-4 en in vellen met 12
zegels in compositie 6-5 met 6-6.
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22 juni – serie 2011-16
Negentigste verjaardag van de oprichting van de
communistische partij van China.
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Zes zegels met symbolische voorstellingen voor
de bijdragen van de partij aan de ontwikkeling
van China.
Uitgegeven in vellen met 12 zegels van 1,20
yuan en in 2 mini velletjes met totaal 2 series.
Tevens een blokje van 6 yuan.

30 juni – serie 2011-17
De hoge snelheidslijn Beijing-Shanghai
De 1318 km lange lijn omvat zeven provincies
en gemeenten van Beijing naar Tianjin, Hebei,
Shandong, Anhui, Jiangsu en Shanghai en
verbindt China’s meest belovende economische
centra: de Bohai economische rand en de
Yangtze River delta.
De geplande werksnelheid was 350 km/u maar
in de beginfase zal het opereren met 300 km/u en
250 km/u treinen met de minimale reistijd van 4
uur en 48 minuten.
Ter gelegenheid van de opening van de BeijingShanghai HSL is een zegel uitgegeven van 1,20
yuan in vellen van 12 stuks.

2 juli – serie 2011-19
China, bekend als het koninkrijk van de fietsen,
is een van de landen die zich heeft ontwikkeld in
het vervoer per fiets. Samen met de economische
ontwikkeling en sociale vooruitgang heeft de
belangrijkste vorm van transport zich geleidelijk
ontwikkeld tot een populaire vorm van
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lichamelijke oefening. Fietsen als sport is rond
1913 geïntroduceerd van Europa naar China. De
Qinghai
Lake
internationale
weg
wielerwedstrijd, die sinds 2002 jaarlijks wordt
gehouden, heeft zich ontwikkeld tot de beste in
zijn soort en de hoogst gelegen internationale
wielerwedstrijd op de weg in de wereld. De
tiende editie van dit evenement heeft plaatsgevonden van 1 tot 10 juli in Qinghai en Gansu.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
van 12 zegels

8 juli – serie 2011-18
Quyi (dramatische ballade) is een algemene term
voor een verscheidenheid van Chinese kunst in
het zingen van ballades. Met zijn melodie
registreert het door de eeuwen heen de
geschiedenis van de Chinese natie en verspreidt
de deugden van het Chinese volk. Vier zegels
van 1,20 yuan in vellen van 16 zegels. Tevens
een velletje met 2 series uitgegeven.

10 juli – serie 2011-20
Uitheemse Chinese cultuur. Vier zegels van 1,20
yuan in vellen met vijf aaneengesloten series ter
ere van de cultuur van de ‘overseas Chinese’.
(4-1) Traditioneel festival
(4-2) Overzees Chinees gildehuis
(4-3) Chinatown
(4-4) Chinese school
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8 augustus – serie 2011-21
Chinese zeescheepvaart. Twee zegels van 1,20
yuan in vellen van 12 zegels.
(2-1) bulk scheepvaart
(2-2) container vervoer

10 september – serie 2011-22
Traditionele etnische sporten zijn een integraal
onderdeel van de kleurrijke cultuur van de
Chinese etnische minderheden. De negende
nationale traditionele etnische minderheden sport
ontmoeting, gehouden in Guizhou op 10
september 2011, beschikt over onderscheidende
concurrerende evenementen zoals planklopen
(Zhuang), drijven op een stuk bamboe (Miao),
tollen (Yi) en steltloop racen (Tujia).
Vier zegels van 1,20 yuan in vellen van 16
zegels.
12 september – serie 2011-23
Guan Yu (160 – 219) was een generaal onder de
krijgsheer Liu Bei tijdens de Oostelijke Han
dynastie in de tijd van de drie koninkrijken in
China. Hij speelde een belangrijke rol in de
Chinese Burgeroorlog die leidde tot de val van
de Han dynastie en het ontstaan van het
koninkrijk van Shu, waarvan Liu Bei de eerste
keizer was.
Tijdens de Ming-dynastie (1368-1644), werd
Guan Yu geëerd met de titel "Grote Heer van
harmonieuze hemel", en gedenktekens met zijn
beeld doken op, meestal genaamd tempel van
Lord Guan. Volgens historische vermeldingen
was de oudste tempel van Guan Yu de Yuquan
tempel, gebouwd in de 6e eeuw in Danyang,
China Filatelie 2012
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Hubei provincie, die wordt beschouwd als de
verschijningsplaats van Lord Guan.
Guan Yu tempels verspreidde zich over het hele
land tot het punt dat er gezegd werd "elke
provincie heeft een Confucius tempel en elk
dorp een Guan Yu tempel”
Twee zegels van 1,20 yuan in vellen van 12
zegels en een mini velletje met 3 series.

lijnteken technieken van klassieke portretten. De
scroll is momenteel in het bezit van het Xu
Beihong Museum en wordt gedeeltelijk
afgebeeld op 6 zegels. Uitgegeven in 3 vellen.
Vel 1 met 6x (6-1) 1,20 yuan en 6x (6-2) 1,20
yuan.
Vel 2 met 6x (6-3) 1,20 yuan en 6x (6-4) 1,20
yuan.
Vel 3 met 6x (6-4) 1,50 yuan en 6x (6-6) 3 yuan.

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 lezen. Aanmelding als lid
kan ook via de website van de
vereniging.
Informatie kan verkregen worden bij de

10 oktober – serie 2011-24
Op deze dag 100 jaar terug begon de 1911
revolutie met de gewapende opstand van
Wuchang tegen de keizerlijke macht die zich
daarna over het gehele land uitbreidde en het
einde betekende van de Qing-dynastie (19441911). Omdat 1911 een Xinhai-jaar was in de
Chinese kalender wordt de strijd ook wel Xinhai
revolutie genoemd. Het einde van de
autocratische monarchie die in China meer dan
2000 jaar had geregeerd en de voorbode van de
Republiek China. Twee zegels beide 1,20 zijn
uitgegeven in vellen met 15 zegels en een
minivelletje met 4 series. Tevens een blokje van
6 yuan.
(2-1) De Wuchang opstand
(2-2) Omverwerping van de monarchie
(blokje) Dr. Sun Yat-sen

26 september – serie 2011-25
De scroll van de 87 onsterfelijken. Een 30x292
centimeter anonieme zijden scroll die 87
Taoïstische onsterfelijken voorstelt die hulde
brengen aan de opperste godheid.
De afbeelding wordt beschouwd als één van
China’s beste prestaties op het gebied van
China Filatelie 2012

29

13 oktober – serie 2011-26
Op 12 mei 2008 om 14:28 werd het graafschap
Wenchuan in de provincie Sichuan verrast door
een zware aardbeving van 8.0 op de schaal van
Richter met vele menselijke slachtoffers,
aanzienlijke materiële schade evenals onmetelijk
economisch verlies.
Deze serie zegels met als titel “Een prachtig
nieuw thuis” geven een kleine indruk wat er in
de drie daaropvolgende jaren in de wederopbouw is gepresteerd.
Vier zegels elk 1,20 yuan in vellen van 12 zegels
tonen het nieuwe uiterlijk van steden, de
restauratie van de oude stad, de nieuwe fabrieken
en dorpen Daarnaast een blokje van 6 yuan “Het
mooie nieuwe leven” (een snelwegkruising)..
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21 oktober – serie 2011-27
Tianjin Binhai New Area is gelegen aan de
oostkust van Tianjin. Het heeft een oppervlakte
van 2270 vierkante kilometer met een kustlijn
van 153 kilometer. Sinds de bestemming in
oktober 2009 tot “nieuw gebied” is de
ontwikkeling van nationaal belang geworden, in
navolging
van
de
Shenzhen
speciale
economische zone en het Shanghai Pudong
nieuw gebied.
3 zegels van 1,20 yuan in vellen van 9 stuks en
een blokje van 6 yuan. Getoond worden ‘een
leefbare stad’, Yujiapu Financial District,
National Animation Industry Demonstration
Park en op het blokje de haven.

7 november – serie 2011-28
De tachtigste verjaardag van Xinhua Nieuws
Agentschap, het officiële persagentschap van de
Chinese overheid. Met het hoofdkwartier in
Beijing heeft het wereldwijd meer dan 200
bureaus en een aanbieding van nieuws en
informatie in acht talen 24 uur per dag.
Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 4 series. In elke hoek een blokje van 4
dezelfde zegels.
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De zegels geven de geschiedenis weer, die is
geworteld in de communistische opstand en de
oorlog tegen de Japanse bezetter. Vier
hoofdkwartieren met de publicaties uit die tijd:
‘Rode Golven’, ‘Hoorns voor de Verzetsoorlog’,
‘De Trompet van de Bevrijding’ en
‘Wereldwijde activiteit’.
D.v.Eijl

Gelegenheidsvelletje VRC
Hieronder een velletje met de daartoe bestemde
zegels van de Volksrepubliek, uitgegeven ter
gelegenheid van het erfgoed van Guangzhou.
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Postzegelveiling Rijnmond
Westewagenstraat 60 - Rotterdam - 3011 AT - Postbus 2859 - 3000 CW
tel. nr. 010-2130986 - fax nr. 010-2131730 - e-mail: rynmond@xs4all.nl
U vindt ons ook op internet: www.rynmond.com

Postzegelveiling Rijnmond is de grootste van alle kleine
Nederlandse veilingen op postzegelgebied.
In onze 67e veiling van 1 en 2 juni 2012 werden de kavels China
weer tegen goede prijzen verkocht.

Kavel 652: Briefkaart 1899 van Peking naar Calcutta via Japanse post Shanghai, Hong
Kong en Tuticorin, Indiase strafport geannuleerd.
Inzet € 100, opbrengst € 2100

Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod, deskundige
verkaveling en veel internationale klanten.
Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden; renteloze
voorschotten zijn mogelijk.
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