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50e jaargang no. 187                    Juni 2018 

 

Redactioneel 
We kijken terug op een zeer geslaagde weekend-

bijeenkomst met onze Duitse vrienden in Venlo. 

Op de volgende pagina vindt u een impressie. 

We hebben de afgelopen tijd een paar mooie 

bijdragen voor het blad ontvangen. Marc 

Symens schrijft over post die in de 1
e
 

Wereldoorlog naar het bezette deel van België 

werd gestuurd. Die was soms meer dan vier jaar 

onderweg! Jan Bertens heeft zijn inleiding op de 

vergadering in Venlo tot een boeiende 

introductie in het verzamelgebied van de fiscale 

zegels omgewerkt. Ook mijn praatje in de 

januari-vergadering over de verzameling Mao-

zegels is nu een artikel geworden.  

Een aantal kortere bijdragen completeert het 

nummer. Daaronder de speurtocht naar de niet 

verschenen Karper-zegels van de Volksrepubliek 

(serie 2017-14) en een leerzaam artikel over 

eksters n.a.v. van de recente zegels met die 

vogel. Dit keer niet zo veel nieuwtjes te tonen, 

maar toch weer een goed gevuld nummer! 

Ik heb weer eens reisplannen voor dit najaar, dus 

ik hoop dat er in de komende maanden nog wat 

artikelen binnenkomen voor een september-

nummer, anders komt het volgend nummer 

helaaas pas weer rond de jaarwisseling. 

 

Bestuursmededelingen 
Verslag jaarvergadering 14 april 2018 

Er waren 19 leden aanwezig.  

Om 10.35 opent voorzitter Johan Sevenhuijsen 

de vergadering en hij  heet iedereen welkom, in 

het bijzonder erelid Jan Bertens; Hendrik Oranje 

heeft zich afgemeld wegens een operatie.  

Twee leden vieren hun 25-jarig jubileum binnen 

de studiegroep: 

Lid nr. 217, dhr. D. Lu uit Qingdao, China  

Lid nr. 223, dhr. D.C. van Eijl uit Sliedrecht.  

De voorzitter feliciteert Dick met het jubileum, 

bedankt hem voor zijn bijdragen aan de 

Studiegroep en overhandigt de bijbehorende 

oorkonde en geschenkbon. Dhr. Lu kon om 

begrijpelijke reden niet aanwezig zijn. De 

oorkonde en bijbehorende geschenkbon zullen 

hem worden toegezonden.  

In het kader van de jaarvergadering van 2018 

wordt de verklaring van de kascommissie, Jaap 

Eijkenduijn en Max Ossevoort, voorgelezen en 

als resultaat dat het bestuur gedechargeerd wordt 

voor het gevoerde financiële beleid over 2017.  

In mondelinge toelichting wordt nog ingegaan 

op de oplopende balans en de post inkoop, door 

de overschotten uit nieuwtjesdienst. Jaarrekening 

en begroting worden goedgekeurd. 

Volgens circulatieschema zijn de veilingmeester 

Jos Daanen en de leider nieuwtjesdienst Dick 

van Eijl aftredend, maar beiden zijn bereid 

gevonden om zich herkiesbaar te stellen. Zij 

worden met algemene stemmen herkozen als 

bestuurslid.  

Jos Daanen geeft, ondanks afwezigheid van 

Hendrik Oranje, de presentatie met onderwerp 

‘Civil War China 1931-1949 Fiscale zegels 

gebruikt in Liberated Areas’. Waarvoor dank.  

Er worden twee brieven besproken en mede door 

inbreng van diverse aanwezigen wordt het 

verschil duidelijk tussen de formele en moderne 

schrijfwijze op de brieven en middels de 

stempels de route die de brieven hebben 

gevolgd.  

Jos Daanen geeft nog een toelichting op de 

komende vergadering in Venlo en het verzoek 

om veel spullen mee te nemen naar de 

gezamenlijke bijeenkomst aangezien dit bij de 

Duitse vereniging zeker het geval zal zijn.  

Veilingmeester Jos Daanen veilt na de pauze de 

100 kavels van veiling 227. Er zijn 79 kavels 

verkocht (47 schriftelijke biedingen) en 21 

kavels gingen retour. 

Voorzitter sluit om 12.40 uur de vergadering.  

W.Terlouw 
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Weekendbijeenkomst Venlo 
We kijken terug op een zeer geanimeerd en 

geslaagd weekend in het Van der Valk hotel in 

Venlo, samen met onze vrienden van de Duitse 

Forschungsgemeinschaft China Philatelie. Beide 

verenigingen konden zich verheugen in een 

ruime opkomst. De Duitse vereniging heeft zo’n 

260 leden en is daarmee ruim de grootste 

gespecialiseerde vereniging in Duitsland. Voor 

deze gelegenheid zijn ruim 20 van hun leden 

naar Venlo afgereisd, waaronder mensen uit 

Berlijn en uit Zuid Duitsland. Een flink aantal 

leden van de studiegroepen werd door hun 

echtgenoten vergezeld. 

Nadat zaterdagmorgen beide verenigingen hun 

eigen vergadering gehouden hadden werd het 

gezamenlijk programma met een lunch geopend. 

Dat was al een gelegenheid om contacten te 

leggen. In de middag hadden we de beschikking 

over een ruime zaal waar ook flink veel 

materiaal ter tafel kwam. De gezamenlijke 

vergadering begon om 3 uur met een groepsfoto 

(zie hierboven) en een voorstelronde, die 

gelegenheid gaf om mensen met een verwant 

verzamelgebied te spotten. Daarna werd door 

Jan Bertens een inleiding gegeven in de Chinese 

fiscaalzegels als verzamelgebied (zie het artikel 

elders in dit nummer). Ook werd gesproken over 

de ideeën die vooral in de Duitse groep leven om 

een eigen catalogus te ontwikkelen als alternatief 

voor de (dure) Michel en de Stanley Gibbons 

(met een onzeker toekomstperspectief). Dat zou 

een gelegenheid zijn om de in beide clubs 

aanwezige kennis op de diverse deelterreinen 

van de China filatelie te bundelen en vast te 

leggen. Moderne mogelijkheden van internet-

gebruik en digitale druktechniek hebben een 

aantal belangrijke nieuwe mogelijkheden 

gegeven. Tegelijk is duidelijk dat zo’n project 

erg veel voeten in de aarde zal hebben. 

Afgesproken is deze ideeën verder te overdenken 

en daarover in contact te blijven. 

Van allerlei kanten is materiaal ingeleverd voor 

de velling ten bate van de beide verenigingen. 

Op alle kavels werd geboden, vaak enthousiast. 

De 62 kavels, bijna alle ingezet op 1 Euro,  

gingen voor een totaal bedrag van 657 Euro naar 

de nieuwe eigenaren. Een mooie bijdrage aan de 

kosten van deze bijeenkomst! 

Het diner (met Aziatische gerechten) gaf verdere 

mogelijkheden om contacten te leggen en 

dankzij het prachtige weer kon het gezelschap 

tot laat in de avond op het terras verder. 

Zondagmorgen was gewijd aan de beurs die 

werd georganiseerd met de vereniging Phila 

Venlo. Ook hier was er veel gelegenheid om 

materiaal te bekijken en te kopen, ook bij 

handelaren van buiten onze kring. De ‘wilde 

veiling’ aan het eind van de morgen had zo’n 

150 kavels, waaronder veel China. Ook daar was 

voor een aantal kavels goede belangstelling. Ook 

konden we nog eens zien dat de China filatelie 

nog in een aparte positie verkeert: kavels van 

Europese landen werden voor een fractie van 

hun cataloguswaarde aangeboden en gingen niet 

of nauwelijks van de hand. 

Van alle kanten was de reactie op het weekend 

erg positief. Het heeft ook zeker bijgedragen aan 

het verstevigen van de banden met onze Duitse 

collega’s. Voor herhaling vatbaar, wellicht over 

enkele jaren, was de gezamenlijke mening. Onze 

dank gaat natuurlijk vooral uit naar de 

organisatoren die het succes mogelijk hebben 

gemaakt: Jos Daanen vanuit onze eigen club en 

Bas Havemann die het initiatief nam vanuit de 

Duitse club. 
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Van China naar België en 4 jaar onderweg 
 

 
 

 
 

Marc Symens 

 

Hierboven staan twee prentbriefkaarten die laten 

zien hoe de Eerste Wereldoorlog met de post 

tussen China en België heeft beïnvloed. De 

eerste is geschreven op 16-10-1913, met 

routeaanduiding (door de afzender) “Via 

Sibérie”, vertrekt op 17-10-1913 vanuit 

HAIPHONG (Indo-China) naar ANTWERPEN. 

Posttarief (Indo-China): 10c. 

Op de kaart een transitstempel SHANGHAI / 

CHINE 25-10-13 van de Franse Post in 

Shanghai en een aankomststempel van 

ANTWERPEN 1 (het hoofdpostkantoor van 

Antwerpen) van 9-XI-1913 (22-23u).   

Deze kaart is zo in het totaal 23 dagen onderweg 

waarvan slechts 15 dagen voor het traject (per 

spoor) Shanghai-Antwerpen.  Zo snel in 1913 ter 

bestemming geraken was alleen mogelijk mits de 

kaart effectief via de Transsiberische spoorweg 

(verder afgekort: TSR) werd verzonden.   
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Wat de route betreft: vanuit Shanghai waren er 

in 1913 in principe 3 mogelijke (hoofd)routes 

voor post vanuit China naar Europa: 

- per spoor, via TSR: duur: ongeveer een 15-

tal dagen: de snelste route; 

- via Suez: duur: ongeveer een 30-tal dagen: 

de klassieke route; 

- via Amerika (of Canada): duur: minimaal 

ongeveer een 40-tal dagen (soms ook een 

stuk langer), sterk afhankelijk van de 

beschikbare mailboats van China naar 

Amerika en van de verbinding van Amerika 

naar Europa: de derde mogelijkheid. 

Indien geen route werd opgegeven door de 

afzender kon de post de route vrij kiezen.  Maar 

zij koos in principe wel steeds voor de snelste 

route.  Indien de door de afzender aangegeven 

route voor technische of praktische problemen 

zorgde kon de post altijd beslissen om een 

andere route te gebruiken. 

 

Iets minder dan een jaar later, uit dezelfde 

correspondentie, vertrekt de tweede 

prentbriefkaart vanuit HAIPHONG (Indo-China) 

naar ANTWERPEN.  Ditmaal met bovenaan een 

grote stempel “VOIE DE SIBERIE” (van de 

afzender). 

Posttarief (Indo-China): 10c. 

De frankering op de prentbriefkaart (geschreven 

23-7-1914) is afgestempeld op 24-7-1914.  Deze 

kaart krijgt 6 dagen later op 30-7-1914 een 

transitstempel SHANGHAI / CHINE 30-7-14 

van de Franse Post in Shanghai.  Op dat ogenblik 

is WO1 al echt begonnen, met als gevolg een 

algemeen verstoord internationaal postverkeer. 

In normale omstandigheden had deze kaart zeker 

ook vanuit Shanghai (30-7-1914) via de TSR 

over Moskou, Warschau, Berlijn en Brussel, 

ergens midden augustus 1914 in Antwerpen 

kunnen aankomen en afgeleverd worden.  Maar 

nu was er dus WO1, het verstoord postverkeer 

en o.a. ook het beleg van Antwerpen in de 

maanden augustus - oktober 1914. 

Let hier vooral op de aankomststempel: dit is de 

mechanische (nood)stempel van Antwerpen 1 

(hoofdpostkantoor Antwerpen), geslagen op 19-

12-1918 (15-16u).  Het jaartal 1918 is hier niet 

leesbaar, maar deze mechanische stempel met 

een vlag van 5 gewone golvende lijnen (zonder 

enige letter of extra kenteken) werd slechts na 

WO1 in Antwerpen gebruikt. 

Dit kaartje was dus meer dan 4 jaar onderweg. 

Wat is er allemaal gebeurd met het kaartje:  

Welke route heeft het gevolgd?  Waar is het zo 

lang blijven liggen?  Twee belangrijke vragen 

waarop we voorlopig niet echt duidelijk op 

kunnen antwoorden.  We doen toch een poging: 

 

De grote stempel “VOIE DE SIBERIE” (rechts 

boven) werd alvast niet doorstreept en de route 

via TSR kon begin augustus nog gebruikt 

worden, dus lijkt het in eerste instantie logisch te 

veronderstellen dat bovenstaande kaart 

inderdaad de door de afzender aangegeven route 

via TSR gevolgd heeft (nog net voor de TSR een 

tijd lang ingezet/opgeëist werd voor de 

mobilisatie en de verplaatsingen van het 

Russisch leger).  In dat geval moeten we dan 

waarschijnlijk veronderstellen dat deze kaart niet 

meer via Warschau, Berlijn en Brussel gegaan is, 

maar vanuit Moskou naar Petrograd werd 

omgeleid.  Daar moet ze dan ontsnapt zijn aan de 

Russische censuur (die op dat ogenblik in 

Petrograd zeker reeds actief was).  En dan zal ze 

van Petrograd via de Baltische staten (en dan 

waarschijnlijk via Engeland) richting Antwerpen 

gegaan zijn.   

We kunnen echter niet uitsluiten dat de kaart 

helemaal niet via TSR is gelopen.  Het is best 

mogelijk dat (ondanks de aanduiding “VOIE DE 

SIBERIE” niet werd doorstreept) de Franse post 

in Shanghai op 30-7-1914 de route via TSR 

reeds als te onzeker beschouwde en daarom 

verkoos de oude standaardroute via Suez te 

gebruiken. 

Het is duidelijk dat deze kaart door de 

oorlogsomstandigheden in Antwerpen in 1914 

niet kon afgeleverd worden.  Mogelijk werd ze 

daar eerst een tijdje bewaard en daarna 

misschien wel naar de Belgische Posterijen in Le 

Havre (FR) overgebracht, waar ze mogelijk 4 

jaar is blijven wachten op het einde van de 

oorlog. 

Na de oorlog werd deze kaart in ieder geval, 

samen met vele andere poststukken die tijdens 

WO1 naar Antwerpen waren gezonden, maar er 

tijdens WO1 nooit konden afgeleverd worden 

(en die mogelijk jarenlang in Le Havre 

verzameld en bewaard werden), uiteindelijk naar 

Antwerpen gebracht en in december 1918, 

voorzien van een mechanische aankomststempel 

met vlag van 5 golvende lijnen, in de 

Boisotstraat afgeleverd.   
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Vertrokken 24-7-1914 en aangekomen 19-12-

1918 was deze kaart 1609 dagen onderweg, 

waarvan 1603 voor het traject Shanghai – 

Antwerpen. 

In ieder geval wordt de route “via Siberia” vanaf 

8 augustus 1914 tot begin oktober 1914 voor 

postverkeer tijdelijk onbruikbaar.  In deze 

periode vertrekt een postwaardestuk (linksboven 

postzegel afgevallen) vanuit Urumchi (in de 

provincie Sinkiang) naar Kemseke-Waas in 

België.  In eerste instantie kon deze postkaart 

dus niet mee met de TSR.  Mogelijk werd 

daarom gewacht tot oktober 1914 om toch de 

aangegeven route (“via Omsk - Moscou - 

Stockholm”) te kunnen volgen, want de kaart 

werd duidelijk wel in Petrograd gecensureerd 

(helaas geen datumstempel).  In 1914 kon deze 

kaart ieder geval in bezet België niet afgeleverd 

worden.  Wanneer de kaart uiteindelijk op 

bestemming is aangekomen is niet duidelijk, 

maar er is een redelijke grote kans dat deze, 

zoals de vorige kaart, uiteindelijk slechts na het 

einde van de oorlog werd afgeleverd, in dit geval 

zonder dat Kemseke nog een aankomststempel 

plaatste. 
 

 
 

Interessant is de tekst op verso (vertaald): “ik 

stuur deze kaart via de normale route; maar ik 

betwijfel ten zeerste of ze wel zal aankomen; in 

antwoord op uw brief stuurde ik reeds op 27 juli 

een brief via China - Shanghai en Marseille, dat 

zou een beetje langer kunnen duren, maar zal 

dan zeker aankomen”. 

In diezelfde periode vertrekt op 14 september 

1914 een postkaart (**) vanuit Shanghai naar 

Brugge.  Hierop staat alvast geen geschreven 

vermelding “via Siberia”.  De geschreven tekst is 

ook nu interessant: (vertaald): “Ingevolge de 

oorlog is hier alles gestopt.  Iedereen is 

ontslagen.  Ik wacht hier op een boot om me 

naar Marseille terug te brengen.  Vandaaruit (als 

alles goed gaat) zal ik mij naar Brugge begeven.  

Als alles goed gaat rond 19 november.” 
 

 
 

De afzender voorzag dus (via Suez en) via 

Marseille naar Brugge te reizen.  Deze postkaart 

zal die route “via Suez” ook wel gevolgd 

hebben, maar kon, zoals vorige kaart, in 1914 in 

bezet België niet afgeleverd worden.  Dat 

gebeurde uiteindelijk in 1918, na de bevrijding.  

Deze kaart werd dus zeker jarenlang ergens, 

mogelijk in Le Havre (FR), bewaard.  Ook deze 

kaart is dan meer dan 4 jaar onderweg. 

Omdat ook de route “via Suez” steeds meer en 

meer als onzeker en onbetrouwbaar beschouwd 

werd, begon men vanaf einde 1914 voor post 

naar Europa ook regelmatig, in het bijzonder 

voor het verzenden van aangetekende stukken, 

de voorkeur te geven om “via America” of “via 

Canada” te sturen.  Beslist niet sneller, maar wel 

betrouwbaarder.  Zo kennen we al het bestaan 

van een aangetekende brief (*) van Lincheng 

Mine van 15 9 1914 met geschreven aanduiding 

“via America” naar Wilrijck (Antwerpen) 

gestuurd.  De brief toont op achterzijde een 

transitstempel van New York van 15-10 1914 en 

is dus wel degelijk via Amerika richting België 

vertrokken.  Omdat deze aangetekende brief (die 

we hier verder niet in detail willen beschrijven) 

onmogelijk in 1914 kon afgeleverd worden werd 

hij uiteindelijk terug aan afzender gestuurd. 

Even terug naar de eerste maand van WO1 

(aanslag in Sarajevo: 28-6-1914). 

Vermeldenswaard is een brief (*) die op 20 juli 

1914 vanuit TANGSHAN vertrekt “via Siberia”, 

op dat ogenblik waarschijnlijk nog via Moskou 

Warschau, Berlijn en Brussel naar ‘s 

Gravenbrakel.  Deze brief werd echter door de 

Duitser opgehouden.  Met een 3-lijnige 

censuurstempel “Ctr Militarische 

Überwachtungsstelle Brüssel” wordt deze 

(samen met andere opgehouden stukken) 
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waarschijnlijk ergens in de eerste helft van 1915 

vrijgegeven en afgeleverd. 

Kort daarna vertrekken er vanuit China een 

aantal postzendingen “via Siberia” naar België, 

Frankrijk en Engeland.  Deze konden niet meer 

door Duitsland en geraakten daarom niet verder 

dan Warschau.  Na enige maanden wachten 

worden ze terug naar China gezonden en kregen 

een potloodaanduiding “Returned from 

Germany”.  

Zo stuurt Takashi Hemmi vanuit Shanghai op 22 

juli 1914 een aantal postkaarten aan 

drukwerktarief, allen gefrankeerd op voorzijde 

met 2 cents, naar A Vuylsteke in Antwerpen, 

ongetwijfeld een prentbriefkaartenverzamelaar.  

Bekijken we uit deze reeks eens postkaart 

nummer 4 
 

 
 

Frankering op voorzijde afgestempeld in 

Shanghai 22-7-1914.  Op achterzijde een tweede 

stempel van Shanghai van 22 JUL 14.  Zo is 

deze kaart vertrokken richting Moukden, Harbin, 

Manchouli, Omsk, Moskou, Warschau, Berlijn, 

Brussel, Antwerpen.  Maar door de 

oorlogsomstandigheden geraakte ze niet door 

Duitsland.  Daarom werd ze, in afwachting van 

een snel einde van de oorlog, een tijdlang 

onderweg in (waarschijnlijk) Warschau bewaard.  

Zonder vooruitzicht op een snelle oplossing 

werd ze dan na enkele maanden maar (samen 

met andere soortgelijke poststukken(*)) 

teruggestuurd naar Shanghai (terug vermoedelijk 

“via Siberia” tenzij hiervoor toch voor de route 

“via Suez” werd geopteerd).  De potlood-

aanduiding “Ret’d from Germany” is 

vermoedelijk bij aankomst in Shanghai 

aangebracht.  Stempel van Shanghai van 23 JAN 

15.  En wat nu in Shanghai aangevangen met 

dergelijke stukken?  Drie dagen later vertrekt de 

kaart per spoor richting Chinees algemeen 

hoofdpostkantoor in Tientsin.  Datumstempels 

ambulant Pukow Ku-Tientsin  xx 15 en Tientsin 

28 JAN 15.  In Tientsin werd (meteen of na 

enige tijd) beslist deze kaart dan maar opnieuw 

richting Antwerpen te sturen.  Via welke route is 

onduidelijk, mogelijk werd daarvoor niet voor 

“via Siberia” of  “via Suez” gekozen maar meest 

waarschijnlijk voor de betrouwbaardere route 

“via America”.  Tijdens WO1 kon de kaart in 

ieder geval niet meer in Antwerpen (bezet 

België) afgeleverd worden (dat was door de 

Duitsers verboden).  Mogelijk kwam ze terecht 

bij de Belgische Posterijen in Le Havre (FR) en 

werd de kaart er jarenlang tot na de oorlog 

bewaard. 

Zoals af te leiden uit de aankomststempel 

(mechanische stempel met vlag van 5 golvende 

lijnen van Antwerpen 1) werd de kaart 

uiteindelijk wel afgeleverd op 19 december 1918 

(op dezelfde dag (ander uur) als de hierboven 

beschreven postkaart van Haiphong).   

De op 22 juli 1914 samen verstuurde postkaart 

nummer 3 is waarschijnlijk al die jaren 

broederlijk bij postkaart nummer 4 gebleven .  

Ook zij wordt uiteindelijk op 19 december 1918 

door Antwerpen 1 afgeleverd.   Merkwaardig is 

dat op deze kaart extra een datumstempel 

Shanghai 26 JAN aanwezig is maar de 

datumstempels ambulant Pukow Ku-Tientsin  xx 

15 en Tientsin 28 JAN 15 ontbreken.  Anderzijds 

werd op deze kaart op enig ogenblik de 

aanduiding “Via Siberia” doorstreept. 
 

 
 

In dit verband is het belangrijk nog het bestaan 

van een brief (*) van Chengchow 27 juli 1914, 

bestemd voor een Belgische Commandant van 

de Gendarmerie, te vermelden.  Die kreeg 

namelijk een volledig soortgelijke behandeling 

“Ret’d from Germany” en werd eveneens nadien 

vanuit Tientsin opnieuw verzonden richting 

België.  Deze toont een Belgische militaire PMB 

aankomststempel van 15 mei 1915.  Daardoor 

kunnen we wel aannemen dat boven beschreven 

prentbriefkaarten naar Antwerpen inderdaad 
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reeds vanaf midden 1915 ergens door de 

Belgische Posterijen bewaard werden. 

Conclusie: 

Tijdens WO1 was civiele post naar bezet België 

in principe verboden door de Duitsers. 

Post in 1914 verzonden vanuit China naar bezet 

België kan men onderverdelen in: 

- poststukken door de Duitsers opgehouden, 

gecensureerd en na enige tijd toch door de 

Duitse post in bezet België afgeleverd; 

- poststukken die niet door Duitsland geraakten, 

teruggezonden naar China, in een tweede poging 

herverzonden, onbestelbaar, ergens bewaard in 

afwachting van het einde van WO1, uiteindelijk 

na de bevrijding in 1918 toch afgeleverd; 

- poststukken onbestelbaar, ergens (door de post) 

bewaard in afwachting van het einde van WO1, 

uiteindelijk na de bevrijding in 1918 afgeleverd; 

- poststukken onbestelbaar terug bezorgd aan 

afzender. 

 

Bijzondere dank aan Jozef Wagemakers (NL), 

Jacques Hemelaars (B) en Arille Tassin (B) voor 

hun vele opzoekingen en hun hulp bij het 

samenstellen van deze bijdrage voor het bulletin. 

 

(*) database poststukken Jozef Wagemakers 

(**) verzameling Jacques Hemelaars 

 

Chinese belastingzegels - een miskend verzamelgebied 
 

Jan Bertens 

 1 
 

De z.g. “Red Revenues”, uitgegeven in 1897, 

zijn vaak alleen  bekend als zegels met een 

frankeringsopdruk. Oorspronkelijk was de 

basiszegel als belastingzegel bedoeld (fig.1). Als 

zodanig is hij echter nooit in omloop gekomen. 

De afgebeelde zegel is namaak. 
 

 2 
 

Goede informatie over belastingzegels is lastig 

te vinden. Gelukkig heeft de Chinese 

Belastingdienst zelf in 2001 een 276 bladzijden 

tellend boekwerk uitgegeven (fig.2), waarin alle 

door hun uitgegeven belastingzegels zijn 

beschreven. Hoewel de tekst in het Chinees is, is 

er vanwege de inhoudsopgave, die ook in het 

Engels is opgenomen en de vele goede 

afbeeldingen, ook voor hen die de Chinese taal 

niet machtig zijn goed mee te werken. 

Desondanks is toch nog veel materiaal in 

omloop gebracht, dat niet in dit boekwerk is 

opgenomen. Kennelijk waren er ook nog andere 

instanties, die zegels gebruikten voor het innen 

van belastingen, zoals die op rookwaren en 

sterke drank. Ook regionaal is er veel materiaal 

in omloop gebracht, dat moeilijk te traceren is. 

Alleen als men alle opdrukken goed kan vertalen 

is hier iets mee te doen; helaas is dat maar voor 

weinigen van ons weggelegd. Hieronder toon ik 

een aantal voorbeelden die een indruk geven van 

de breedte van het verzamelgebied. 
 

 3 
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Keizerrijk China 

Tijdens de keizerrijk periode zijn twee series 

belastingzegels bekend (fig.3). In 1903 is een 

serie van 6 zegels gedrukt door Het “Imperial 

Japanese Printing Bureau” in Tokyo, en in 1908 

een serie van 3 stuks, door de “American Bank 

Note Company” in New York. Voor zover 

bekend zijn deze zegels nooit gebruikt; kennelijk 

vond men het toch veiliger om belastinggelden 

meteen cash te innen. 

 

Republiek China (1913-1949) 

In deze periode zijn er diverse series uitgegeven, 

die gebruikt werden op documenten, om aan te 

tonen, dat er aan de fiscale verplichtingen was 

voldaan. Vele zegels zijn in aantallen bekend op 

documenten; vooral daar waar het te innen 

belastingbedrag te hoog was voor een 

enkelfrankering. 
 

 4 
 

Het begon in 1913 met een serie van 5 stuks met 

afbeelding van de Chinese muur, waarvan in 

1916 een tweede druk verscheen van 2 zegels, 

waarvan de plaat licht afwijkt van de eerste 

(fig.4). Dit materiaal werd in China zelf gedrukt 

(“Bureau of engraving and printing” in Beijing). 
 

 5 
 

In 1927 verscheen er een serie van 5 zegels met 

afbeelding van de Chinese vlag op de landkaart 

van China (fig.5). Ook hiervan verscheen er een 

herdruk in 1928; eveneens 5 zegels, doch nu met 

een bredere arcering op de vlag.  
 

 
 

 6 
 

Van 1934 tot 1944 verschenen verschillende 

series met de “Liu Ho” pagode als afbeelding 

(fig.6). Vanwege de goede afbeeldingen in de 

catalogus is dit materiaal goed te determineren. 
 

   7 
 

Van 1938 tot 1944 werd er ook een nog serie 

met generaals gebruikt (fig.7).  
 

  8 
 

Ook Dr. Sun Yat Sen kon als afbeelding 

natuurlijk niet ontbreken; daarom werd in 1943 

een serie met zijn afbeelding uitgegeven (fig.8). 

Voor zover ik kan nagaan, is die maar weinig 

gebruikt. Van 1943 tot 1946 werden zegels 

gebruikt met een afbeelding van de doorgang op 

de “Fu Shing” bergpas. Ook hier weer diverse 
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verschillende drukken, die zich allemaal goed 

laten determineren.  
 

 9 
 

Er zijn veel documenten bekend met z.g. grote 

multiples er op geplakt (fig.9).  
 

  10 
 

In 1946 en 1947 waren er twee series met de 

Chinese vlag op een wereld bol (fig.10), waarna 

in 1946 het z.g. Transportation design in omloop 

kwam.  
 

 11 
 

Dat waren diverse series weer met licht 

verschillende plaatjes, met daarop trein, schip en 

vliegtuig als afbeelding (fig.11).  

In 1948 werden de boeren niet vergeten, door 

een editie met een landbouwmachine uit te 

geven (fig.12). 

12 

Regionaal gebruik 

In een groot land als China kan het haast niet 

anders, dan dat belastingen ook decentraal 

geheven werden. Zo besteedt de Chinese 

catalogus aandacht aan materiaal “Limited for 

local Use”.  Gebruik in Beijing is daarbij het 

meest bekend.  
 

13 
 

Soms werden daarvoor de algemene zegels van 

een opdruk voorzien (fig.13).  
 

 14   15 

 16 
 

Soms werden er ook separaat gedrukte zegels 

gebruikt, waarbij de stad-of streeknaam in de 

zegel werd ingedrukt, zoals te zien is bij de z.g. 

wheatdesign zegels (fig.14).  Daarnaast wordt er 

aandacht besteed aan z.g. “Local Tax Stamps”. 

Ook hiervoor werden soms speciale edities 

gebruikt (al of niet met een opdruk), zoals 

bijvoorbeeld voor Jiangsu (fig.15), of bestaand 

materiaal werd van een opdruk voorzien (fig.16), 

eveneens uit Jiangsu. Het is mij nog steeds niet 

duidelijk waarom in de Chinese belastinggids 

onderscheid gemaakt wordt tussen Local Use en 

Local Tax. Wellicht moest in het ene geval de 

belasting afgedragen worden aan het centrale 
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regime en werd in het andere geval het lokale 

bestuur gediend? 

 

Puppet Regeringen 

In deze zwarte periode voor China waren vele 

streken onder Japans beheer. Vaak werd er dan 

een marionetten regering geplaatst om het gebied 

te besturen naar Japanse richtlijnen. Wellicht, dat 

dit de reden is, dat deze periode sterk 

onderbelicht is in de Chinese Belastingcatalogus.  
 

17 

 18 

 19 

 20 
 

Het gaat hier om uitgaven, o.a. van Nanjing 

(fig.17), of van Manchukuo (fig.18), die wel 

genoemd worden, terwijl Shanghai (fig.19) en 

bijv. Pjongyang (thans hoofdstad van Noord 

Korea) (fig.20) helemaal niet vermeld worden. 

 

Liberated Areas 

Van dit moeilijke verzamelgebied wordt 

uitgebreid verslag gedaan in de belasting-

catalogus. Maar ook hier ontbreekt toch ook 

weer het een en ander.  
 

  21 

 

 

 
 

fig. 23 – Opdrukzegels van Shanghai, ook op stuk 
 

De allereerste uitgave van de Russische Post 

(fig.21) wordt niet vermeld. Wel uitgebreide 

aandacht aan de vele overgedrukte zegels, zoals 

van Sunan in Oost China (fig.22), of van 

Shanghai (fig.23). Ook de uitgaven, gedrukt met 

de gebrekkige middelen in deze gebieden zijn 

niet vergeten, zie o.a de Yining uitgaven in 

Noordelijk China (fig.24) 
 

22 
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 24 

 

Speciale Uitgiften 
 

 25

 
fig. 26 – Justitie zegels 

 

 

fig. 27 – Lucifertax – Chekiang overdrukken 
 

Speciale uitgaven, zoals belastingzegels voor 

tabak (fig.25), justitie zegels (fig.26), Lucifer 

Tax (fig.27), Belasting op pakketten (fig.28), 

zijn talrijk. Goede informatie hierover is 

nauwelijks te vinden. Eenieder, die over dit 

onderwerp heeft gepubliceerd vermeldt er wel 

iets over. Door al die informatie aan elkaar te 

koppelen komt men wel een eind op weg, maar 

waar het eindpunt ligt, dat is niet in zicht. 
 

 
 

fig. 28 – Vel pakketbelasting zegels 

 

Enz. Enz…. 

Hoewel het verzamelgebied hier nog lang niet in 

zijn geheel behandeld is, hou ik er mee op in dit 

artikel. Maar er zijn nog de Postal Savings 

(spaarzegels), de Money Order zegels, en niet te 

vergeten al de uitgaven van de Volksrepubliek 

China en van Taiwan. 

Wellicht is Uw belangstelling voldoende gewekt 

om ook eens in de verborgen hoekjes van uw 

verzameling te kijken. U vindt er vast wel wat. 

De Amerikanen spreken van “Back of the Book 

Issues”. Voor mij staan die momenteel op plaats 

nummer één, vooraan in het album! En met veel 

plezier. 
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Mao op postzegels 
 

Johan Sevenhuijsen 
 

In de januari bijeenkomst van onze studiegroep 

vertelde ik wat over mijn verzameling zegels 

met afbeelding van Mao Zedong, die ook, vele 

jaren geleden, de aanleiding was om me bij de 

Studiegroep aan te sluiten. 

De Studiegroep was belangrijk voor me omdat ik 

via de groep toegang kreeg tot informatie over 

zegels die in mijn verzameling pasten, maar die 

niet te vinden waren in de Yvert (de standaard 

wereld catalogus in die tijd). Zo kreeg ik de 

Yang catalogus van zegels van de bevrijde 

gebieden in handen en ik kon ook gaan 

deelnemen aan de veiling van Julius, die in die 

tijd veel mooie dingen aanbood voor alleszins 

redelijke prijzen. Mijn verzameling Mao zegels 

is toen sterk uitgebreid, maar ik kon ook 

afscheid nemen van de gedachte die ooit 

compleet te krijgen. Een groot aantal uiterst 

zeldzame zegels uit de bevrijde gebieden viel 40 

jaar geleden al buiten mijn budget en inmiddels 

is dat nog steeds zo (als je ze al aangeboden zou 

vinden). Niettemin is er best een en ander te 

tonen en te vertellen. De Mao zegels geven ook 

een beeld van de recente historie van China en 

vooral van de manier waarop daar door de 

Chinese overheid tegenaan wordt gekeken. 

Zoals bekend werd Mao de onbetwiste leider van 

de Chinese communisten in de tijd van de 

burgeroorlog met de nationalisten van de 

Kuomintang die feitelijk duurde van 1927 tot 

aan de vorming van de Volksrepubliek in 1949. 

De oorlog tegen de Japanners (1937-1945) viel 

binnen die periode; in die tijd was sprake van 

samenwerking tussen communisten en 

nationalisten tegen die bezetters. Van bijzondere 

betekenis is dat er in die hele periode gebieden 

(of gebiedjes) zijn geweest die feitelijk onder 

controle van de communisten stonden en waar 

die ook een eigen postdienst beheerden. Voor die 

postdienst werden eigen zegels uitgegeven die 

we nu kennen als de zegels van 

(achtereenvolgens) de Red Post, de Soviet post, 

de grensgebieden en de regionale uitgiften van 

de bevrijde gebieden. Juist het feit dat China 

eigenlijk gedurende de hele moderne 

geschiedenis nooit in zijn geheel onder één 

gezag heeft gestaan maakt de China filatelie zo 

boeiend (in mijn ogen). 
 

 1 
 

In 1943 werd Mao Zedong voor het eerst op 

postzegels afgebeeld, in de aloude traditie van 

het afbeelden van staatshoofden op de reguliere 

postzegels. Dat gebeurde in het bevrijde gebied 

in Shantung (fig.1).  
 

 
 

fig. 2 – Brief 1947 Dongguang naar Tianjin 
 

Zegels met dit ontwerp zijn daar toen enkele 

jaren in gebruik gebleven, zoals ook blijkt uit de 

getoonde brief uit 1947 van Dongguang 

(Tungkuang) in de provincie Shantung naar 

Tianjin (Tientsin). Die afstand (zie kaartje) is 

tegenwoordig over de snelweg in een paar uur af 

te leggen, maar die die tijd duurde dat 

ongetwijfeld een stuk langer, ook al omdat 

Tianjin nog tot in 1949 in handen van de 

nationalisten was. Hoe de brief zijn bestemming 

bereikt heeft is mij onbekend. 

Hieronder toon ik nog een aantal andere zegels 

uit deze periode waarop Mao als leider staat 

afgebeeld. Het gaat om zegels met opdruk van 
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een nieuwe waarde (de inflatie ging ook niet aan 

de bevrijde gebieden voorbij), een zegel ter 

gelegenheid van het 7
e
 congres van de 

Communistische Partij uit 1945 en een in 1945 

in Hotseh (Noord China) uitgegeven zegel. 

Verder zegels uit Shansi (1946), Shantung-Bohai 

(1947) en Tangshan (1948). 
 

   

   

 
 

fig. 3 – Diverse uitgiften van de Grensgebieden 
 

Naast Mao wordt vaak ook Zu Deh op zegels uit 

deze tijd afgebeeld. Als legerleider speelde hij in 

deze tijd van burgeroorlog natuurlijk een 

belangrijke rol. De zegels zijn van het Hopeh-

Shantung-Honan grensgebied (1946-47) en uit 

Antung (1946-48) (afb. 4). 
 

 

 4 
 

Waar de communisten grotere gebieden onder 

controle kregen werden zegels uitgegeven voor 

de verschillende landsdelen.  
 

 
 

fig. 5 Zegels van Noordoost China, met kopstaande 

opdrukken en tussen de zegels ongetand 
 

De post in het Noordoosten werd vanaf eind 

1946 zo georganiseerd (afb. 5). Daar werden ook 

gelegenheidszegels uitgegeven, zoals voor de 

26
e
 jaardag van de oprichting van de 

Communistische partij (afb. 6).  
 

 
 

fig. 6 -  NO China - serie t.g.v. 26 jaar CP China 
 

 
Fig. 7a – ZW China met locale overdruk  
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fig 7b – NW China met plaatfout $ 200 (aanwezig op 

één plaats in vel $ 50 zegels) 
 

In het Noordwesten en het Zuidwesten kwamen 

zulke regionale uitgiften pas eind 1949 in 

omloop, kort voordat de uitgiften van de 

Volksrepubliek daar gebruikt werden (afb. 7).  
 

 

fig. 8 – Uitgiften voor NO China – origineel en 

herdruk 
 

In Noord-Oost China bleef tot eind 1950 een 

verschil in valuta met de rest van het land, 

waardoor aparte zegels met hogere waarden voor 

dat deel van het land werden uitgegeven; de 

zegels uit de tijd van de Volksrepubliek werden 

in 1955 nog eens als herdruk (2
e
 oplage) 

uitgegeven (afb. 8).  
 

Geschiedenis 

Zoals gezegd: aan de hand van de Mao zegels is 

het mogelijk de geschiedenis van de 

communistische beweging en de Volksrepubliek 

te schetsen. Dat begint met het zegel met het 

bekende schilderij uit de tijd van de Culturele 

Revolutie “Mao op weg naar Anyuan” (fig. 9). 

Dat toont een vastberaden jonge Mao die op weg 

is om de mijnwerkersstaking van 1922 daar te 

leiden. 

 9 
 

Vele van de betrokken arbeiders sloten zich bij 

de toen nog maar pas opgerichte 

Communistische partij en later bij het Rode 

Leger aan.  
 

 10

 11 
 

Verdere zegels vieren de vorming van het Rode 

Leger (1928) (fig. 10) en de Lange Mars (1934-

35) (fig. 11) die eenheden van het Rode Leger 

ondernamen om vanuit door nationalisten 

omsingelde gebieden naar een nieuwe basis in 

Shaanxi te trekken, waar ze zich konden 

hergroeperen en versterken.  
 

 12 
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Onderweg werd in 1935 in Zunyi een 

conferentie gehouden waar de machts-

verhoudingen binnen partij en leger verschoven 

(fig. 12). De invloed van de Komintern werd 

verminderd en Mao Zedong en Zhou Enlai 

kwamen als leiders naar voren. Die positie 

hebben ze in feite tot hun dood in 1976 

behouden. 
 

 13 

 14 
 

In 1937 brak de oorlog met Japan uit, een 

periode waarin Nationalisten en Communisten 

(tijdelijk) de strijdbijl begroeven om samen 

tegen de bezetters op te trekken (fig. 13). Op een 

zegel uit Shandong uit 1945 om de overwinning 

op Japan te vieren staat Mao als leider afgebeeld, 

maar ook de nationalistische vlag (fig. 14).  
 

 15 

 16 
 

De burgeroorlog vlamde daarna weer op en de 

communisten behaalden daarin successen. De 

slag bij Hwai-Hai van januari 1949 was daarin 

een beslissend moment. Die slag wordt herdacht 

met een bekende serie zegels voor de regio Oost-

China (fig. 15). Op 1 oktober 1949 wordt de 

Volksrepubliek uitgeroepen vanaf de poort van 

de Hemelse Vrede, de toegangspoort tot de 

Verboden Stad (fig. 16). De nationalisten 

trekken zich naar Taiwan terug.  
 

 17

 18 

 19 
 

De Politieke Volksconferentie (fig. 17) werd als 

orgaan van de nieuwe staat ingericht, die nauwe 

betrekkingen onderhield met de Sovjet-Unie (fig. 

18). De macht van de Volksrepubliek werd ook 

in Tibet gevestigd en toegangswegen daarheen 

aangelegd. Het zegel uit 1958 laat zien hoe blije 

Tibetanen de Chinezen (met Mao-portret) 

binnenhalen (fig. 19).  
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 20 
 

Eind jaren 60 vond de Culturele Revolutie 

plaats, toen de verering van Mao Zedong een 

hoogtepunt bereikte, dat duidelijk op de 

postzegels terug te zien is (fig. 20).  
 

 21 
 

Nadat die periode was afgesloten sloeg China 

een politieke en economische koers in waarin het 

gedachtengoed van Mao naar de achtergrond 

verdween. De algemene gedachte werd dat Mao 

‘70% goed en 30% fout’ was geweest. Je ziet dat 

ook terug in de manier waarop hij sinds dien 

(incidenteel) op postzegels wordt afgebeeld: 

vooral in concrete historische situaties die bij dat 

‘goed’ horen en als ‘grote leider’ zonder verdere 

context (fig. 21). 

 

 

Filatelistische verdieping 

Het is leuk om een verzameling Mao-zegels zo 

compleet mogelijk te krijgen, maar het is 

eigenlijk nog leuker om er dan ook wat andere 

elementen aan toe te voegen. Twee voorbeelden 

daarvan. Ten eerste staat op de omslag een aan 

Mao Zedong gerichte brief uit april 1952 van een 

particulier uit Changshia, die kennelijk bij 

ontvangst in Beijing voorzien is van een 

ontvangststrookje. 
 

Ten tweede bieden sommige van de zegels 

mogelijkheden tot verdere specialisatie. Het 

getoonde zegel ter gelegenheid van de 

overwinning bij Hwai Hai komt uit een serie met 

11 waarden. Maar elk van die zegels komt uit 

een drukvel dat is opgebouwd uit blokken van 10 

clichés die in kleine details onderling 

verschillen. Je kunt dus op zoek gaan naar die 

verschillen. Ook de toegepaste perforatie biedt 

rijke mogelijkheden voor specialisatie. Niet 

alleen bleven boven- en onderrand van het vel 

ongetand, maar ook werd gebruik gemaakt van 

een groot aantal verschillende perforatie-

kammen, waardoor alle mogelijke combinaties 

van perforaties met perforatiegetallen tussen 8 ½ 

en 11 te vinden zijn. Ook ongetande zegels 

komen voor.  

Dan is er ook nog een makkelijk van de originele 

zegels te onderscheiden tweede versie, die van 

andere platen gedrukt is op dikker papier en met 

andere perforaties. De status van die (veel 

zeldzamer) versie is nog geheel onduidelijk. Zie 

verder de artikelen uit ons blad in de 

literatuurlijst. 

Met alle variaties binnen deze serie is dus al een 

apart album te vullen! 

 

Literatuur: 

H.J. Oranje – De serie ter herdenking van de 

overwinning van Hwai-Hai, China Filatelie 

1980-2, 18-29 

J. Sevenhuijsen – Overwinning bij Hwai-Hai II, 

China Filatelie 73, 195-205 

J. Sevenhuijsen – Overwinning bij Hwai-Hai III, 

China Filatelie 107, 43-47 

J. Sevenhuijsen – De tandingen bij diverse series 

van Oost-China, China Filatelie 85, 183-188 

E. Boers – Velindelingen van de uitgifte 

‘Victory of Hwai-Hai’, China Filatelie 118, 21 
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Keep on hunting 
 

Jan van der Zouw 
 

Al eerder schreef ik wat over de aspecten van de 

China filatelie die me bezig houden. Hieronder 

een update hoe ik de laatste jaren wat accenten 

binnen mijn "verzameldrift" heb verlegd.  

De  laatste jaren leidt een deel van mijn China 

verzameling een slapend bestaan. Dat betreft 

vooral de PRC, Taiwan, treaty ports en de 

buitenlandse kantoren. Eigenlijk heb ik die 

albums al tijden niet meer ingekeken. Wil je met 

een beperkt budget toch enige diepgang kunnen 

realiseren dan moet je helaas focus leggen op 

een beperkt gebied. Voor mij is dat; het 

Keizerrijk, de Republiek tot 1949 en de Japanse 

bezetting. De echt dure zegels zullen nog lang 

buiten mijn bereik blijven maar in het 

middensegment heb ik de laatste jaren mijn 

verzameling behoorlijk kunnen aanvullen.   
 

Het is jammer genoeg al weer enige tijd geleden 

dat ik in onze verenigingsveiling (voor mij) 

bruikbaar materiaal vond. Inmiddels ben ik lid 

geworden van de China Stamp Society in 

Amerika (zeer actief) en van de China Philatelic 

Society of London (wat slapend). Beide 

verenigingen houden twee maal per jaar een 

uitgebreide ledenveiling waarbij ik regelmatig 

goede aanvullingen voor mijn collectie weet te 

bemachtigen. De schaalgrootte is natuurlijk niet 

te vergelijken met die van onze vereniging. De 

laatste CSS veiling realiseerde een omzet van ca 

$42.000 en die van de CPSL £7000. Ik volg 

verder het aanbod bij Gaertner, Corbitts (UK), 

de NPV, Rijnmond, D&O, UPA en Stanley 

Gibbons. In Amerika houdt de Washington 

Stamp Company een uitgebreide voorraad aan 

van de Japanse bezettingsperiode. Eigenaar Dean 

Proud werkt actief aan mijn mancolijst. 

Inmiddels heb ik verschillende contacten gelegd 

met medeverzamelaars in de USA en wisselen 

wij mancolijsten uit. Mooi materiaal zie ik 

regelmatig langskomen bij Kelleher, Inter Asia 

en Zurich Asia. Vaak complete vellen en 

veldelen grote draken, (passen niet in mijn 

budget en niet in mijn verzameling). Maar zo af 

en toe kom ik ook voor mij betaalbare lots tegen. 

Naast de bekende schaarse zegels die bij velen 

van ons altijd op de wensenlijst zullen blijven 

staan en waarbij het water mij in de mond loopt 

(de verzamelaars hebzucht slaat dan toe), mis ik 

ook nog veel “low value” zegels uit vooral de 

periode van de Japanse bezetting. Een zegel met 

een SG notering van 20p kan dan toch bijzonder 

zijn. Waar vind je die? In veilingen worden die 

niet aangeboden, tenzij in grote kavels, waarbij 

ik met honderden duplicaten kom te zitten. Dan 

is het makkelijk als je een één op één lijntje hebt 

met een gespecialiseerde dealer of mede-

verzamelaar. 
 

 

Uit de New Peking Prints serie zonder opdruk  
 

 

 
Uit de New Peking Prints serie beperkt voor gebruik in Hopei 

 

 
Uit de New Peking Prints serie beperkt voor gebruik in Shantung 

 

Op mijn wensenlijstje van de periode van de 

Japanse bezetting staan nog de complete serie 

New Peking Prints zonder opdrukken van de zes 

districten (Chan JNU7-17) en de zegels met 

opdruk “beperkt voor gebruik in Hopei” (Chan 

JNU18-34) en “beperkt voor gebruik in 

Shantung” (Chan JNU35-JNU50). De laatste 

twee series werden voorbereid maar uiteindelijk 
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niet uitgegeven na een veto van de North China 

Political Counsel. Het zal nog wel even duren 

voor ik die kan bemachtigen. Tijdens de recente 

Inter Asia veiling brachten deze lots 10 maal de 

taxatie op, ca €3000 per set. In SG en Scott 

worden de voorbereide zegels niet vermeld. 

Chan en Ma doen  dat wel. Uiteindelijk leidde 

het veto tot de keuze voor de bekende opdrukken 

voor Honan, Hopei, Shansi, Shantung en Supeh. 

Van de niet-uitgegeven series en van de niet-

overdrukte New Peking Prints zijn wel 

honderden presentation packs samengesteld die 

aan hoogwaardigheidsbekleders werden aange-

boden. Het valt niet mee om deze sets te 

bemachtigen.  

Door mijn Amerikaanse contacten ben ik 

gewezen op het mij onbekend veilinghuis HR 

Harmer in Californië. Dit huis heeft een mooi 

aanbod. Ook Apfelbaum Inc., dat claimt de 

grootste en oudste stamp dealer ter wereld te 

zijn, heeft een fantastisch aanbod. Over het 

algemeen worden de kavels voor ca. 60% van de 

Scott waarde aangeboden. Periodiek  worden er 

op het hele aanbod kortingen van 25%, na enkele 

weken oplopend tot 50% gegeven. Dan betaal je 

uiteindelijk 30% van de Scott waarde. Blijf je te 

lang wachten op de hoogste korting, dan kun je 

uiteindelijk achter het net vissen. 

Een Amerikaanse contact sluit zijn mails aan mij 

altijd af met de tekst "keep on hunting". Dat slaat 

zeker op mij. Onze hobby blijft boeien. 

Bron foto's: veiling catalogus Interasia 

 

Waar zijn de karpers? 
In het laatste Bulletin werd er al melding van 

gemaakt dat er in 2017 geen serie met het 

nummer 14 is verschenen. Bestuderen van het 

uitgifteplan voor 2017, zoals gepubliceerd in ons 

blad van maart 2017, leert dat de serie gepland 

was voor uitgifte op 25 juni en 8 zegels zou 

tellen met als thema ‘Cyprinus carpoid’, dat wil 

zeggen karpers. Voor Chinezen staan karpers 

voor overvloed en ze hebben dus een gunstige 

betekenis; het Chinese woord voor vis (yu) 

klinkt hetzelfde als het woord voor overvloed 

(ook yu, maar ander karakter), vandaar. Op 

verschillende Chinese zegels zijn karpers 

afgebeeld, dus een daaraan gewijde serie is niet 

vreemd. Waarom is de uitgifte toch niet 

doorgegaan? Daarover zijn officieel geen 

verdere mededelingen gedaan.  

Ons medelid Adri de Heus ging op onderzoek uit 

en vroeg om opheldering bij contacten in 

Singapore. Die wisten hem te vertellen dat de 

ontwerpen voor de zegels het probleem 

vormden. Er zouden ten eerste koi karpers 

afgebeeld zijn, die in China niet voorkomen (wel 

in Japan) en bovendien zouden soortnamen in 

Japans schrift zijn weergegeven. Ook dat kon 

niet door de beugel.  

Al met al dus een nieuw voorbeeld van een 

teruggetrokken uitgifte, waarvan de Volks-

republiek er al een reeks heeft gehad. In andere 

gevallen doken uiteindelijk enkele exemplaren 

op. We moeten maar hopen dat dat dit keer ook 

het geval is. Voorlopig circuleren er (voor zover 

bekend) nog geen afbeeldingen van de 

omstreden ontwerpen… 
 

Verslag ledenvergadering  van 9 Juni 2018  
Ondanks dat deze ledenvergadering plaatsvond in 

Venlo in plaats van het gebruikelijke Utrecht waren 

toch 18 leden aanwezig  (6 leden hadden zich 

afgemeld). 

Op zaterdagmorgen werden de ledenvergaderingen 

van SCF en FCP gelijktijdig  in naast elkaar gelegen 

zaaltjes gehouden en beide voorzitters hielden aan 

het begin van de vergadering een klein welkom rede 

bij de ‘andere’ vereniging.  

Om 11.00 opent voorzitter de vergadering. Hij heet 

iedereen welkom en geeft vervolgens het woord aan 

Walter Haveman, de voorzitter van de FCP, die een 

welkomstwoord uitspreekt. Hij  geeft verder een 

uiteenzetting over de raakvlakken van de FCP en de 

SCF en de mogelijke samenwerking op het gebied 

van gebied experts en  catalogi. 

Doordat Jozef verhinderd is wordt afgezien van het 

bespreken van een poststuk. 

Jos geeft samen met Hendrik  de aangekondigde 

presentatie "North China and Mengkiang area 

1946 new value surcharges on old stamps in use 

during Japanese occupation". Hendrik laat hier bij 

de zegels uit zijn collectie die hierbij aansluiten 

rondgaan en deze worden besproken. 

Bij de Rondvraag wordt aangegeven dat in de zaal 

waar in de middag de gezamenlijke bijeenkomst met 

FCP gehouden wordt tafels  beschikbaar zijn om 

materiaal te uit te stallen en te verkopen. 

Jan Bertens vraagt een ieder die misschien Chinese 

belastingzegels  in zijn collectie heeft en die er niets 

mee doet om contact met hen op te nemen aangezien 

dit het thema ia van Jan s verzameling. 

Na de pauze veilt Jos Daanen de 100 kavels van 

veiling 228. 66 kavels zijn verkocht en 34 kavels 

gingen retour. 

Voorzitter sluit +/- 12.50 de vergadering.  
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Eksters 
  

Jan B. Kaiser 
   

In het vorige nummer van het blad stond de 

uitgifte 2017-21 van de Volksrepubliek vermeld, 

gewijd aan de ekster, die in China beschouwd 

wordt als een brenger van blijdschap en geluk. 

Hierboven een afbeelding van het daarbij 

uitgegeven minivel. Hieronder nog wat 

bijzonderheden over deze vogel. 

De ekster is een lid van de kraaienfamilie en 

heeft in ons land een minder gunstige reputatie 

dan in China. Hier wordt hij beschouwd als dief 

en verzamelaar (in het nest) van allerlei 

blinkende voorwerpen. De vogels komen in een 

groot deel van Eurazië en het westelijk deel van 

Noord-Amerika voor. 

De wetenschappelijke naam Pica pica is 

gebaseerd op de naam die de oude Romeinen aan 

deze vogel gaven (pica). Er zijn in totaal elf 

ondersoorten (rassen), waarvan er vier in China 

voorkomen. Vroeger werd in Europa de ekster 

vervolgd, het gevolg van bijgeloof, dit in 

tegenstelling tot China waar hij beschouwd 

wordt als “brenger van geluk”. Men beschouwt 

hem als een rover van fruit, eieren en kuikens. 

Ook vallen ze soms schapen en jong vee aan. 

Onderzoek heeft echter aangetoond dat fruit, 

eieren en kuikens slechts een beperkt onderdeel 

van het voedselpatroon is, maar ja, eenmaal 

beschuldigd, altijd beschuldigd.         

Eksters zijn intelligente vogels. Net als mezen, 

pikken ze gaatjes in de blinkende afsluit-

dekseltjes, met name in Engeland, waar de 

melkboer de flessen melk ’s ochtends vroeg voor 

de voordeur zet, om ervan te snoepen. Het zijn 

territoriumvogels, die hun hele leven op een 

circa vijf hectare groot terrein verblijven. 

Overigens is een territorium nodig om een wijfje 

te bemachtigen, die daarna haar hele leven bij de 

partner blijft. Vogels die er niet in slagen om een 

territorium te bemachtigen blijven hun hele 

leven dan ook vrijgezel.    

De vier in China voorkomende ondersoorten zijn 

de West-Chinese, Tibetaanse of zwartromp 

ekster (Pica pica bottanensis), de Mongoolse 

ekster (Pica pica leucoptera), de Oost-Chinese 

ekster uit oost en zuidoost China, Taiwan en 

noordelijk Indochina (Pica pica sericea) en 

Ussuriland-ekster uit oostelijk Siberia, Korea en 

het uiterste deel van noordoost China voorkomt 

(Pica pica anderssoni).     

Bottanensis is modern Latijn voor “afkomstig uit 

Bhoetan”, waar deze ondersoort voor het eerst 

aangetroffen en beschreven is (in 1840), 

leucoptera betekent in het Latijn “met witte 

vleugels”,  sericea is Latijn voor “zijdeachtig”, 

en anderssoni refereert aan de Zweedse 

archeoloog, geoloog en paleontoloog Johan 

Gunnar Andersson (1874-1960), die de  zgn. 

“Peking  man” voor het eerst opgroef.  

De diverse ondersoorten verschillen overigens 

nauwelijks in uiterlijk.  De Oost-Chinese ekster 

heeft een blauwachtige glans over het verenkleed 

in plaats van een groenachtige glans bij onze 

eksters. De West-Chinese ekster is de grootste 

ondersoort met een grote snavel en een kortere 

staart. 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

 
 

8 november – serie 2017-27 

Dag van de journalist. 

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 12 zegels. 

   
 

16 november – serie 2017-28 

Gezamenlijke uitgifte met Cambodja. 

(2-1) Cangzhou ijzeren leeuw.  

(2-2) Bakheng leeuw.  

De Cangzhou leeuw te vinden in de plaats 

Juizhou in de provincie Hebei is meer dan 1000 

jaar oud, weegt ca. 40 ton en is 5,48 meter hoog. 

De Bakheng stenen leeuw komt uit de zuidelijke 

buitenwijken van Angkor, Cambodja 

Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 16 zegels.  
 

 
 

25 november – serie 2017-29 

Succes van China’s hogesnelheidslijn. 

(4-1) Bouw van de hogesnelheid spoorwegen. 

(4-2) EMU treindienst locatie. 

(4-3) Hogesnelheid spoorbruggen. 

(4-4) Hogesnelheid treinstations. 

S/S Fuxing EMU 

 
 

Vier zegels elk 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

van 12 zegels en een blokje van 6 yuan. 
 

 

 

2 december – 2017-Z3 (Z47) 

Zegel met tab voor speciaal gebruik met het 

onderwerp “Disney Prinses” met een waarde van 

1,20 yuan uitgegeven in vellen met 12 zegels. 
 

 
 

22 december – serie 2017-30 

Het stichten van Xiongan nieuw gebied in de 

provincie Hebei. 

Twee zegels se-tenant van 1,20 yuan gedrukt in 

vellen met 8 sets. 
 

 
 

31 december – serie 2017-31 

Embleem van de Olympische en Paralympische 

winterspelen Beijing 2022. 

Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 12 zegels.  
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5 januari – serie 2018-1 

Jaar van de hond (Wu Xu). De derde uitgifte van 

de nieuwe reeks Chinese dierenriem. 

De zegels zijn ontworpen door de bijna 

honderdjarige Chinese artiest Zhou Lingzhao die 

ook de serie uit 1982 heeft ontworpen. 

Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

van 16 zegels en twee minivellen met elk zes 

zegels. Tevens een postzegelboekje met 10 

zegels (5 series). 
 

 
 

10 januari – serie 2018-2 

Voor de vierde keer een soortgelijke uitgifte met 

het thema het begroeten van het Chinese 

Nieuwjaar. 

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 20 zegels en een minivel met 8 zegels 
 

 
 

24 januari – 2018-3 

Chinees papier snijwerk. 

(4-1) Luhua Dang (Beijing opera) uit het 

graafschap Wei, Hebei. 

(4-2) Schaapherder, Helingeer, Inner Mongolië. 

(4-3) Jiangwa leidt Meixiang op hun paard, 

Xunyi, Shaanxi. 

(4-4) Het afscheid van de zoon aan zijn moeder 

(Jin opera), Xinjiang, Shanxi. 

Een serie van vier zegels uitgegeven in vellen 

met 12 zegels. 

 

Op pag. 46 staat het uitgifteprogramma voor de 

Volksrepubliek voor 2018 

D.v.E. 

Nieuwe Uitgiften Hong Kong 
 

8 Mei 2018 – 150 jarig bestaan brandweer 
 

 
 

Uitgifte ter ere van het 150 jarig bestaan van de 

Hongkong Brandweer Service  

Afgebeeld zijn: 

$2.00  –  Pomp ladderwagen uit de jaren 50-60 

$2.60  –  Eerste generatie mobiele commando 

wagen uit de jaren 60-70 

$3.40  –  Ambulance uit de jaren 80.  De 

ambulance dienst valt sinds 1953 onder de 

verantwoording van brandweer. 

$3.70  –  Pompwagen om wateraanvoer aan 

andere units te verzorgen 

$4.90  –  Huidige model mobiele commando 

wagen voor radio communicatie, surveilance evt. 

met afstandsbesturing 

$5.00 –  Huidige model ambulance  

 

7 Juni 2018 - “Inclusive Communication” 
 

 
 

Communicatie en met name duidelijke 

communicatie is en wordt steeds belangrijker. 

Hongkong Post heeft daarom 6 zegels 

uitgebracht om dit te benadrukken. 

Op de zegels staan zes veel gebruikte 

uitdrukkingen in Engels en Cantonees. 

Afgebeeld zijn: 

$2.00  –  Friend 

$2.60  –  Good morning 

$3.40  –  Hello 

$3.70  –  Keep it up 

$4.90  –  Love 

$5.00  -- Thank You 

W.T. 

 



46 China Filatelie 2018 

Uitgifteprogramma 2018 Volksrepubliek China 

No. Stamp Title V/S 
Issue 
Date Face 

Value(CNY) 
Remarks 

1 Wu-Xu Year(Year of Dog) 2 0105 1.20*2  
With booklet  

(￥12.00) 

2 New Year Greeting  1 0110 1.20 —— 

3 Chinese paper cutting (Ⅰ) 4 0124 1.20*4 —— 

4 Lantern Festival 3 0302 1.20*2, 1.50 —— 

5 
The 13th National People's Congress of People's 

Republic of China 
1 0305 1.20 —— 

6 Malus Spectabilis  4 0325 1.20*4 —— 

7 
The 100th anniversary of the founding of Central 

Academy of Fine Arts 
1 0401 1.20 —— 

8 
Dream of the Red Chamber, a masterpiece in 

Classical Chinese Literature 
4+1 0422 

1.20*3, 1.50, 

6.00 
—— 

9 The 200th anniversary of the birth of Marx  2 0505 1.20*2 —— 

10 Contemporary Art Works (Ⅱ) 3 0511 1.20*2, 1.50 —— 

11 The Silk Road Cultural Relics (Ⅰ)  4 0519 1.20*4  —— 

12 National Day for Helping the Disabled 1 0520 1.20 —— 

13 China ancient scientists and masterpieces (Ⅰ) 4 0526 1.20*4  —— 

14 The scenery of Kashgar 4 0609 0.80, 1.20*3 —— 

  15 
Qu Yuan - A Patriotic Poet of China Warring 

States Period 
2+1 0618 1.20*2, 6.00 —— 

16 Honesty and Uprightness (Ⅰ) 4 0624 1.20*4 —— 

17 Fruits (Ⅲ) 4 0714 
1.20*2, 

1.50*2 
—— 

18 National Heroes in Modern Times 5 0729 1.20*5 —— 

19 Landscape scrolls of the Four Seasons  4 0804 
0.80*2, 

1.20*2 
With M/S (￥6.00) 

20 The 24 Solar Terms (Ⅲ) 6 0807 1.20*6 —— 

21 Wild Goose  1 0817 1.20 —— 

22 Yangtze River Economic Zone 6 0826 
1.20*4, 

1.50*2  
With M/S (￥11.70) 

23 The Book of Songs 6 0908 
0.80, 1.20*3, 

1.50, 3.00 
—— 

24 Full Moon on the Mid-Autumn Festival 1 0915 1.20 —— 

25 
The 60th anniversary of the Founding of the 

Ningxia Hui Autonomous Region 
3 0923 1.20*3 —— 

26 Undecided 2 TBD 1.20*2 
(Joint Issue With 

Span) 

27 International Day of Older Persons 1 1001 1.20 —— 

28 
60th anniversary of the founding of the Guangxi 

Zhuang Autonomous Region 
3 1018 1.20*3 —— 

29 
The 10th anniversary of the “Three Direct Links” 

between China mainland and Taiwan 
1 1215 1.20 —— 

30 
The 40th anniversary of Reform and Opening-Up 

Policy 
2+1 1218 1.20*2, 6.00 —— 

31 
Commemorating the Hong Kong-Zhuhai-Macao 

Bridge Open to Traffic 
3 TBD 1.20, 1.50*2 —— 

32 City Theme Park  2 TBD 1.20*2 
(Joint Issue With 

Russia) 
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republic of China) 

 
3 mei 2018 – Taiwanees landschap, Taichung 

Aansluitend op uitgiften uit 2016 en 2017 een 

nieuwe serie met belangrijke plaatsen uit de stad 

Taichung. Vier zegels: 

NT$8 Taichung park, een centraal punt voor 

ontspanning in de stad 

NT$9 Nationaal theater Taichung, bestemd voor 

muziek, unieke vormgeving ontworpen door de 

Japanner Toyo Ito  

NT$12 Wuling boerderij uit 1963, ligt aan de 

Qijiawan rivier, bekende toeristische trekpleister 

NT$15 Gaomei wetlands bij de monding van de 

Da-Jia rivier, een rijk ecosysteem in dit 

moerassige gebied 
 

 
23 mei 2018 – Vuurtorens 

Als vervolg op een eerdere serie uit 2014 een 

nieuwe serie met vier vuurtorens: 

NT$8 Kaomei Lighthouse ten noorden van 

Taichung, gebouwd in 1967. Werkt niet meer, 

maar nog steeds een bekend punt in de 

omgeving.  

NT$8 Wuchiu Yu Lighthouse op het eiland 

Wuchiu Yu, gebouwd in1874. Om militaire 

redenen gedoofd in 1954. In juli 2017 weer in 

gebruik genomen.  

NT$12 Suao Lighthouse bij Beifangao in Ilan 

County, gebouwd in 1927. Tijdens de 2e 

wereldoorlog door bombardementen beschadigd, 

maar weer in gebruik genomen in 1949.  

NT$15 Anping Lighthouse  bij Tainan, oor-

spronkelijk uit 1872, herbouwd in 1909 en 

opnieuw in 1965, nu op een stalen constructie. 
 

 
 

8 juni 2018 – Taiwan uit de lucht 

Souvenirvelletje met luchtfoto’s door Chi Po-lin 

op vier zegels: 

NT$8 Vee op Mount Dajian, Hengchun, 

Pingtung County  

NT$9 Een koor op Mount Jade, Nantou County 

NT$13 Ondergaande zon boven viskwekerij, 

Yongan, Kaohsiung City 

NT$15 Reuzen voetstappen in rijstvelden bij 

Yuli, Hualien County 
 

 
 

26 juni 2018 – Zeeleven: haai en schildpad 

Gezamenlijke uitgifte met Palau voor de 

bescherming van de zee.  
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Velletje met twee zegels: 

NT$13 Carcharhinus melanopterus, de 

zwartpuntrifhaai, is een kleine tot middelgrote 

haai met zwarte punten aan de vinnen; bedreigde 

soort die bij Taiwan en Palau voorkomt. 

 

NT$28 Chelonia mydas, de groene zeeschildpad, 

is een van de grotere zeeschildpadden; ze 

worden groen door hun dieet van zeewier en 

zeegras. Breed verspreid, maar bedreigd doordat 

ze vaak in visnetten terecht komen. 

J.S. 

 

Gelegenheidsvelletjes 

Hieronder de laatste twee velletjes met 

landschappen uit de provincie Jiangxi, met weer 

andere Z-zegels dan bij de andere 9 velletjes. 

 
Jingdezhen (het porseleindorp) 

 

 
De bergen bij Ji’an 

 

De onderstaande twee velletjes zijn in 2015 

uitgegeven voor het 60-jarig bestaan van China 

National Philatelic Corporation 

 

 
 

En tenslotte een passend velletje met bloemen en 

hartjes voor de viering van Moederdag 
 

 



 

D&O TRADING 
CHINA, JAPAN AND FAR EAST  

POSTAL AUCTIONS 

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

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

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

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

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

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

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

inzetprijzen worden in overleg met u vastgesteld. 
 

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


 
 

Postzegelveiling Rijnmond 
 

Westewagenstraat 60 - Rotterdam - 3011 AT - Postbus 2859 - 3000 CW 
tel. nr. 010-2130986 - fax nr. 010-2131730 - e-mail: rynmond@xs4all.nl 

U vindt ons ook op internet: www.rynmond.com 
 
 

Onze 79e veiling werd op 15 en 16 juni 2018 gehouden.  
Ook deze veiling had weer een ruim aantal kavels uit China en de 

rest van Azië die goed verkocht werden.  
Hieronder een voorbeeld: 

  
 

 
 

Kavel 487 – 1915, Russische briefkaart naar Tientsin met diverse interessante 
stempels;  inzet € 50, toeslag € 170 

 
 

 
Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod, 

deskundige verkaveling en veel internationale klanten. 
Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden.  

Inbreng voor onze komende veiling in december is welkom. 
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