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50e jaargang no. 188

Redactioneel
Het is zo langzamerhand gebruikelijk dat het
decembernummer van de jaargang verschijnt in
het nieuwe jaar. Maar gelukkig verschijnt het
nog wel vóór het Chinese nieuwjaar, dat dit jaar
op 5 februari valt!
Dit keer was uw redacteur drie maanden op reis
van september tot in december. Daardoor heeft u
ook een septembernummer moeten missen. Deze
jaargang heeft dus helaas weer slechts drie
nummers.
Het is zeker de bedoeling dit komend jaar weer
de reguliere vier afleveringen bij u thuis te
bezorgen.
In dit nummer staat weer een afwisselend geheel
van artikelen en een flinke afdeling nieuwtjes.
Belangrijke bijdragen zijn de vrucht van de
inleidingen en de briefbesprekingen tijdens onze
bijeenkomsten in Utrecht. Belangrijke delen
daarvan komen voor rekening van de
verzameling van Hendrik Oranje en de kennis
van Jozef Wagemakers. Ook onze vaste
medewerker Ai Li-shan toont weer interessante
aspecten van zijn specialiteit, de filatelie van
Taiwan.
De bestuursmededelingen beperken zich dit
nummer tot het treurige bericht over Jan Bertens
hiernaast; de vergaderverslagen van september
en november komen in het volgend nummer.
Het is dus weer gelukt dit nummer te vullen met
originele, niet eerder gepubliceerde bijdragen.
Zo wil uw redacteur het graag houden. In de
komende nummers is er nog alle ruimte voor
nieuwe bijdragen. Elke bijdrage van uw kant is
welkom!
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In Memoriam

Jan Bertens 1946 - 2018
Op 5 oktober 2018 is Jan Bertens overleden. Hij
was een van de leden van het eerste uur en hij
heeft op veel manieren een belangrijke bijdrage
aan de Studiegroep geleverd, onder meer door
vele jaren de veiling voor zijn rekening te
nemen. Hij is op grond daarvan ook benoemd tot
erelid van de studiegroep.
Wij wisten dat hij de afgelopen twee jaar streed
tegen zijn ziekte. In juni hield hij nog een mooie
presentatie over Chinese belastingzegels tijdens
de gezamenlijke bijeenkomst met de Duitse
vereniging. In september was hij, samen met zijn
vrouw Marianne, voor het laatst bij onze
bijeenkomst in Utrecht, waar hij vele jaren vaste
bezoeker was.
We zullen ons Jan herinneren voor zijn
belangrijke bijdrage aan onze groep en aan de
China filatelie in ons land en wensen Marianne
en zijn verdere familie veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
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USA uit UPU vanwege Chinese pakjes
Ons medelid, de heer Wijdooge, maakte ons
attent op onderstaand bericht, dat zeker ook
betrekking heeft op de Chinese post.
Op 17 oktober heeft de Amerikaanse regering op
initiatief van de president aangekondigd dat het
land zich wil terugtrekken uit de Universal
Postal Union (UPU). De reden: volgens UPUregels kan China tegen zeer lage tarieven
pakketten naar de rest van de wereld, inclusief
de USA, verzenden. Een commentaar uit de
Washington Post daarover, vertaald in de
Volkskrant van 29 oktober 2018, geeft de nodige
achtergrond. De Washington Post beschouwt het
als een van de eerste maatregelen van president
Trump die de krant kan ondersteunen.
Opgericht in 1874 en recentelijk opgenomen
onder VN-vlag, stelt UPU de voorwaarden en
omstandigheden vast voor de manier waarop 192
nationale postdiensten elkaars pakjes en brieven
over de grenzen transporteren. Bijna een halve
eeuw geleden, in 1969, stonden de meer
ontwikkelde leden van UPU het armere landen
toe tegen een lager tarief kleine pakjes (minder
dan 2,2 kilo) te verwerken.
Al die tijd was China arm en geïsoleerd en geen
enkele factor van betekenis in de stroom van
post tussen Azië en de VS. Maar nu is China een
krachtpatser op exportgebied, met een ecommerce van goederen ter waarde van 354
miljard dollar die wereldwijd worden verstuurd,
waarvan veel per post en veel daarvan naar de
VS. Op wat kleine veranderingen na geniet het
Chinese postsysteem nog steeds de voordelen
van die regeling uit 1969. China betaalt dus aan
de VS veel minder voor het verwerken van een
Chinees pakket dan de VS aan China voor een
Amerikaans pakket.
Dat betekent vaak zelfs dat het goedkoper is om
een klein pakket vanuit China naar een
bestemming in de VS te versturen dan hetzelfde
pakket van het ene deel van Amerika naar het
andere.
Het kost de Amerikaanse post niet alleen naar
schatting 300 miljoen dollar per jaar, het
benadeelt
de
concurrentiepositie
van
Amerikaanse bedrijven ten opzichte van
Chinese. Amerikaanse bedrijven en de post,
waarvan de financiële problemen geen vermijdbare verliezen toestaan, zijn hiervan goed op de
hoogte en klagen al jaren over dit bizarre feit.
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Het is buitengewoon moeilijk gebleken om dit
allemaal recht te zetten, deels door de
omslachtige manier van interne besluitvorming
bij de UPU, waarvoor de instemming van een
meerderheid van de 192 landen nodig is. En als
er al een beslissing is genomen, kost het tot
achttien maanden voordat die wordt ingevoerd.
Trump heeft UPU een jaar de tijd gegeven
voordat de VS zich terugtrekken. Als
drukmiddel gebruikt hij het feit dat de VS bijna
de helft van alle post ter wereld verwerken. En
hij geeft daarmee te kennen daadwerkelijk
consequenties te zullen trekken uit de
waarschuwing die zijn vertegenwoordigers op
een UPU-bijeenkomst in september gaven. In dit
geval spreekt de president niet alleen voor
zichzelf maar ook voor een groot aantal
Amerikaanse belangengroeperingen. Daarnaast
is het, gezien China’s economische vooruitgang
sinds 1969, gewoon een kwestie van
rechtvaardigheid.
Overigens kennen we het zelfde fenomeen ook
in Nederland. Een Chinees bedrijf als Ali Baba
levert bestelde goederen middels postpakketjes
met zulke lage verzendtarieven, dat veelal gratis
verzending vanuit China wordt aangeboden.
Onze posterijen mogen ze dan nog wel bij ons
thuis bezorgen.
Overigens heeft de UPU al laten weten een
herziening van de overeenkomst te willen
versnellen en China zou de veroedingen voor
pakketten in de periode 2019-21 al met 13%
poer jaar verhogen. Een oplossing na
onderhandelingen zou de wereldwijde post en
pakketbezorging moderniseren, en ’s werelds
grootste economie (de USA) betrokken houden
bij internationale samenwerking op het gebied
van post. Het lijkt ook de enige zinnige aanpak
om zo’n conflict binnen de UPU op te lossen.
Uit dat samenwerkingsverband stappen zou
betekenen dat de VS met alle 191 andere leden
aparte overeenkomsten over tarieven voor de
wederzijdse post zou moeten sluiten. Dat zou
een mooi voorbeeld zijn van het kind met het
badwater weggooien.
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De bestellersstempels van Taiwan
Ai Li-shan
Doel van dit artikel is het inventariseren van de
verschillende typen stempels die op Taiwan door
postbestellers gebruikt zijn.
Vrijwel alle binnenlandse post van Taiwan heeft
in de jaren 1950 tot in de late jaren 1960 wel een
genummerd stempel dat aangaf wie het
betreffende poststuk had behandeld. Toen de
hoeveelheid post toenam werd die praktijk
beëindigd. Maar bij aangetekende stukken en bij
‘Onmiddellijke bestelling’ en brieven met
juridische papieren of met waardeaanduiding
bleef het nodig aan te geven wie de betreffende
zending behandeld had.
Deze stempels zijn gebruikt bij de bezorging en
het terugsturen van post. Daarom zijn ze in veel
gevallen onderdeel van de ‘terug naar afzender’
aanduiding. Dat kan als apart stempel, maar ook
kan het nummerstempel van de bezorger
onderdeel vormen van het retourlabel. Daarvan
zullen we voorbeelden zien na het bespreken van
de verschillende voorkomende types.
Basistypen
Er zijn vier basistypen in gebruik geweest, die
hieronder worden getoond.

Type 1
cirkel

Type 2
grafsteen

Type 3
rechthoek

Type 4
getal

Van deze basistypen zijn vele variaties te vinden.
Type 1 – Cirkel

Type 1a
enkele cirkel

Type 1b
dubbele cirkel

Type 1a werd in sommige postkantoren lang
gebruikt. In die tijd varieerden de gebruikte
getallen van één cijfer tot wel 724 en in 1969
werd in Taipei de serie van 7600 tot 7658
gebruikt. Zulke hogere nummers werden relatief
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laat, in de periode 1969-75 gebruikt. In die
periode werd het grootste deel van de getallen in
‘grafsteen’ stempels (type 2) gebruikt. Het is
mogelijk een bepaald getal in type 1a te vinden
dat later terugkomt in een type 2 stempel. In een
eerdere periode werd bij het opnieuw uitgeven
van een stempel een 0 voor het getal geplaatst;
stempel 20 werd dan 020. Dat gebeurde
waarschijnlijk als het stempel was verloren of
beschadigd. Omdat de stempels aan bepaalde
postkantoren werden uitgegeven bleven zij bij
een postkantoor, ook wanneer een postbesteller
naar een ander kantoor werd overgeplaatst.
Type 1b. De dubbele cirkel stempels zijn bekend
voor de periode van 1972-76 in Taipei. Tot
dusverre zijn de nummers 329, 351, 382, 389,
423 en 623 gevonden. Ongetwijfeld bestaan er
andere.
Type 2 Grafsteen

Type 2a
Type 2b Type 2c
Type 2d
Enkele lijn Wit getal Dubbele lijn Stadsnaam
Type 2a: grafsteen stempel met enkele lijn met
alleen een getal erin. Dit type is zeer lang in
gebruik geweest, vanaf 1949 tot heden, maar het
gebruik is sterk verminderd na de introductie van
de typen 2d-2g.
Type 2b: dit type met een ingesneden getal is
alleen bekend van het postkantoor in Ilan, vanaf
1977
Type 2c: het grafsteen stempel met dubbele lijn
kwam rond 1972 in gebruik. De enige
voorbeelden die bekend zijn komen uit de
omgeving van Taipei.
Type 2d: het stempel met de postkantoor naam
bovenaan en het bestellersnummer eronder
kwam rond 1980 in gebruik. Het lijkt erop dat dit
het doel had dat de aan bestellers toegekende
nummers lokaal werden bepaald en niet vanuit
Taipei. Dit type komt de laatste jaren steeds
vaker voor.
Type 2e: dit type is alleen bekend uit Taitung
heeft links een open ruimte waarin later met de
hand iets kon worden ingevoegd, zoals het type
dienst.
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zonder karakters. Het is in de periode tussen
1949 en ongeveer 1970 in Taipei gebruikt en
later van 1973-78 in Chungli met de getallen van
2708 tot 2733.
Type 2e
Type 2f
Type 2g
Stadsnaam Bezorging Expresse

Type 2h
Bijkantoor

Type 2f: bij dit type staat voor het bestellersnummer het karakter ‘zi’ voor afdeling
bezorging
Type 2g: dit type heeft voor het bestellersnummer het karakter ‘geng’ voor afdeling
expresse of onmiddellijke bestelling
Type 2h: de eerste twee cijfers in het stempel
geven het bijkantoor aan, in dit voorbeeld dus
bijkantoor 30, met daarna het bestellersnummer
055

Type 3b: dit verticale stempel heeft
bovenaan de karakters ‘gecontroleerd’, daaronder verticaal de
karakters voor het postkantoor en
daaronder het bestellersnummer.
Type 4 – Alleen cijfers
Van de stempels met alleen cijfers is gebruik
vanaf 1961 bekend, nl. nummer 2410 van het
Fengshan Post Office (Kaohsiung Hsien). De
nummers 2706-2713 zijn gebruikt in Chungli,
vanaf 1963. Andere nummers zijn bekend met
gebruik tot ten minste 1977.
Andere stempels

Type 2i
Militair

Type 2j
Controle

Type 2k
Controle

Type 2i: militair gebruik voor bureau 1 op
Kinmen. Dit bureau of kazernekantoor is
verantwoordelijk voor de ontvangst en
distributie van militaire post op Kinmen en
omgeving. Het heeft het karakter ‘zi’ voor
bezorging. Dit stempel is gebruikt in 1995 Er is
waarschijnlijk een bureau 2 op Matsu, maar dat
is nog niet bevestigd.
Type 2j: dit stempel heeft bovenaan karakters die
‘gecontroleerd’ betekenen. Dit is het stempel van
een toezichthouder en wordt gebruikt wanneer
een poststuk teruggestuurd moet worden of
wanneer er een boodschap aan de geadresseerde
geschreven wordt. Meestal staat dit stempel
naast dat van de besteller. De besteller voert de
betreffende actie uit en het stempel van de
toezichthouder geeft aan dat die deze heeft
goedgekeurd. De bovenste twee karakters
kunnen van rechts naar links of van links naar
rechts geordend zijn;
recentere stempels
gebruiken dat laatste.
Type 2k: identiek aan 2j, maar nu met een lijn
tussen de bovenste twee karakters en het
nummer.
Type 3 – Vierkant of rechthoekig
Type 3a Nummer
Dit vierkante of rechthoekige
stempel heeft alleen een getal
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Yu in cirkel

Yu in vierkant

Chungho

Naamstempel
Het karakter ‘yu’ wordt bij postkantoren veel
gebruikt om een label met de envelop te
verbinden of aan het eind van een geschreven
notitie. De vierkante vorm wordt daarvoor vanaf
1949 gebruikt. Een paar voorbeelden van
stempels zoals dat van het Chungho 3
agentschap zijn op dienstbrieven van de post
gezien. De stempels met de naam van de
besteller verschenen in de jaren 1980. Een
vierkante vorm, meestal met vier karakters,
wordt nog steeds wel gebruikt.
Enkele voorbeelden
Figuur 1 op de volgende pagina is een voorbeeld
van het gebruik van het dubbele lijn grafsteenstempel. Het is ook een voorbeeld van het
gebruik van een retour naar afzenderstempel,
met "Gecontroleerd Taipei 47" als onderdeel van
het stempel, gebruikt in 1977.
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Figuur 2
Figuur 2 is een voorbeeld van het gebruik
van het rechthoekige stempel, type 3a, op
de achterkant van een pakketlabel uit 1965.
Figuur 1
Figuur 3
Figuur 3 is een voorbeeld van
het stadsstempel, Lukang,
Bezorgafdeling, nummer 28.
Het is gebruikt met een
"vinger"
stempel
met
"Gecontroleerd
461"
als
onderdeel
van
het
retourstempel.

Figuur 4
Figuur 4 is een voorbeeld van het gebruik op een ‘Terug
aan afzender’-formulier dat aan de omslag is bevestigd,
gebruikt in 1955.
Figuur 5 (volgende pagina) is een voorbeeld uit Chungli
uit 1973 met de "Gecontroleerd 292” opgenomen in een
"vinger"
stempel
‘Retour
naar
afzender’.
Gebruik in combinatie
Hieronder staan enkele voorbeelden van bestellers- en
controlestempels die in retourstempels zijn opgenomen.

a

b

a. Lege ruimte rechtsonder voor "gecontroleerd" stempel.
Kaohsiung 1995
b. "Gecontroleerd" 262 met ruimte rechts bovenaan voor
bestellersstempel Taichung 1995
China Filatelie 2018
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versie, maar de meesten hebben geen
bestellersnummer. Er staan acht redenen voor
het retour sturen in opgenomen en een blanco
ruimte voor een andere reden.

e
Besteller 200, gecontroleerd door 185, Wuku 1955

f
Besteller 248, gecontroleerd door 585, Keelung 1977

Nawoord
Dit is slechts een kleine greep uit de
verschillende stempels die de postbode of
"gecontroleerd" nummers bevatten. De variëteit
van ‘Terug naar afzender’ stempels is bijna
eindeloos. Omdat elk postkantoor zijn eigen
stempels maakt, zijn ze gevarieerd en dan
hebben we het nog niet over de vroege
postformulieren die ook voor dat doel werden
gebruikt.

Figuur 5

c
c. Erhlin bovenaan, 'Gecontroleerd' 472 1995

d. Sinwu-stadsnaam aan
"Gecontroleerd" 595 1995

de

d
rechterkant,

e. en f. tonen twee rechthoekige ‘retour aan
afzender’ stempels met daarin de nummers van
de besteller en controleur. Dit type retourstempel
is veel gebruikt. Ieder kantoor maakte zijn eigen
54

De gegevens in dit artikel zijn afkomstig van een
enkele verzameling poststempels van Taiwan.
De opgegeven datums zijn alleen bedoeld als
referentie voor het gebruik en mogen niet als de
vroegste of laatste datums worden beschouwd.
We zullen ongetwijfeld in de toekomst nieuwe
soorten kunnen verwachten, en ongetwijfeld
zullen andere belangrijke typen die in het
verleden werden gebruikt, naar boven komen.
Dat is het plezier van het verzamelen van
poststempels!
De auteur en de redactie houden zich graag
aanbevolen voor aanvullingen op dit artikel.
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Drukkersnamen op velranden
In de septembervergadering van onze studiegroep toonde Hendrik Oranje uit zijn collectie
een aantal voorbeelden van overdrukte zegels
van de Japanse bezetting van Noord Oost China,
Mengkiang, Noord-Oost China en de Volksrepubliek. In de velrand van die zegels zijn
karakters te zien, die kennelijk met de overdrukplaat meegedrukt zijn. Over de achtergrond
daarvan is in de afgelopen decennia veel
gespeculeerd. Op basis van de door Jozef
Wagemakers opgespoorde literatuur hieronder
een kort overzicht met illustraties uit de collectie
van Hendrik.

familienaam-karakters en bijna 90% van de
Chinezen heeft een van die 100 familienamen.
J. Millard Williams en Clarence Springstead
hebben in de jaren 90 van de vorige eeuw een
overzicht gemaakt van de karakters die ze
aantroffen bij zegels die overdrukt zijn voor de
Japanse bezetting van Noord en Noordoost
China. Ze troffen op de velranden van de
overdrukte zegels steeds een of twee karakters
aan, allen bekend als familienaam.

Fig. 1 Japanse bezetting NO China (SG201) met
karakters ‘gao chen’

Hierboven staat een voorbeeld van een veldeel
waarop de karakters waar het om gaat duidelijk
te zien zijn, links van de 3e rij van onder in het
vel. De karakters zijn op andere vellen ook wel
op andere posities te vinden. Gemeenschappelijk
kenmerk van alle overdrukte zegels waarbij de
karakters gevonden zijn is dat de overdruk in
Beijing heeft plaatsgevonden, zij het bij
verschillende drukkerijen. Gemeenschappelijk
kenmerk is ook dat het gaat om karakters die
bekend zijn als familienaam. Het aantal
familienamen in China is nogal beperkt.
Familienamen bestaan vrijwel altijd uit één
karakter. Er zijn op internet makkelijk lijsten te
vinden van de 100 meest voorkomende
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Fig. 2 Overzicht van op velranden aangetroffen
familienaam-karakters

Er zijn geen bronnen uit de tijd van het
overdrukken bekend die verklaren wat de
achtergrond van die karakters is, dus kan
daarover alleen maar gespeculeerd worden. De
theorie van Millard Williams is dat elk karakter
staat voor een bepaalde drukker, degene die
(mede)verantwoordelijk
was
voor
het
overdrukken van het betreffende vel. Meestal
zouden dan twee drukkers samen aan het
overdrukken van een stapel vellen werken.
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Voordat hun dienst begon plaatsten zij dan het
bij hun horende karakter in de rand van de voor
het overdrukken gebruikte drukplaat. Zij kregen
een bepaald aantal vellen mee om te
overdrukken en aan het eind van de dienst
leverden zij die weer overdrukt in. Door de
meegedrukte karakters kon bepaald worden wie
hoeveel vellen overdrukt had. Zo kon bij
eventuele vermissing nagegaan worden wie
daarvoor verantwoordelijk was.
Fig. 5: ‘ma yu’op 50 c op $ 5 voor gebruik in Noord
Oost provincies (SG 1)

Fig. 3: ‘li wang’ op 17 c Shensi (SG 54F) en ‘bai lin’
op 20 c NO China (SG NC167)

Bij de zegels van de Japanse bezetting zijn in
totaal 34 karakters te vinden. Die zijn in allerlei
verschillende combinaties op een lange reeks
van
verschillende
waarden
gevonden.
Springstead heeft daarvan een uitgebreid
overzicht gemaakt. Dat zou betekenen dat bij het
overdrukken in totaal 34 drukkers betrokken zijn
geweest. Sommige karakters en bepaalde
combinaties daarvan komen veel vaker voor dan
andere.

Fig. 6: ‘liang bo’ op $2 op $20 voor gebruik in
Noord Oost provincies (SG 4)

Fig. 4: ‘gao ren’ op 40 c Japanse Bezetting NO
China (SG 122) en 3 c Mengkiang (SG 7B)

De combinatie ‘gao ren’ is bijvoorbeeld bij 69
verschillende zegels aangetroffen, veel andere
combinaties slechts bij een of twee waarden.
Fig. 7: ‘lei’ op $50 op 50 c Volksrepubliek (SG1438)

Daarnaast zijn er nog 17 andere karakters te
vinden op zegels die overdrukt zijn voor de
Noord Oost provincies. Dat geeft samen een lijst
van 51 karakters waarin er 50 staan in
bovenstaand overzicht (uit het artikel van
Springstead).
Fig. 8: ‘gui’ op $50 op 50 c Volksrepubliek (SG1438)
’kun’ op $100 op 50 c Volksrepubliek (SG1452)
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Het valt op dat bij de overdrukken op zegels
voor de Volksrepubliek weer andere karakters te
vinden zijn, ook weer allemaal bekend als
familienaam. Bij de Volksrepubliek gaat het
steeds om één karakter. Dat zou dan betekenen
dat in elk van deze gevallen andere drukkers
actief zijn geweest.
Hoe het ook zij, het is een interessant fenomeen
dat zorgt voor extra variatie en extra
verzamelmogelijkheden. Uit het overzicht van
Springstead blijkt dat bij bepaalde zegels tot wel

acht verschillende combinaties van karakters in
de velrand gevonden zijn en ongetwijfeld zijn op
dat gebied nog vele nieuwe ontdekkingen te
doen.
Literatuur:
J Millard Williams, Those characters in the
margins of stamps overprinted in Peking, Asian
Philately, nrs 169-171, 1990
Clarence S. Springstead, "Printer's Names" on
Japanese Occupation Issues, China Clipper,
vol.61 p 207-220, 1997.

Brief uit 1909 in de ‘buitengebieden’ van China

Brief van 2 februari 1909 van Kiehsiu naar Ningsiafu

Tijdens de bijeenkomst van de Studiegroep in november werd een brief besproken die een mooi beeld
geeft van de post in China in 1909. Die is het zeker waard om hier verder ook besproken te worden. De
bespreking is van de hand van Jozef Wagemakers.
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De brief werd in 1909 van Kiehsiu in de provincie Shansi (pinyin: Shanxi) naar Ningsiafu in de
provincie Kansu (pinyin: Gansu). Een zeer fraai voorbeeld van hoe in 1909 in de randgebieden van het
land met de post om werd gegaan. Elke etappe is keurig gedocumenteerd met een stempel. Zie de
kaart hieronder.

Ningsiafu is zo'n beetje het verste punt dat
bereikbaar is met de Chinese post (in de rest van
Kansu en het verder gelegen Sinkiang is dan nog
geen overheidspost).
Omdat de Chinese post natuurlijk alleen gebruik
kan maken van de eigen koerierslijnen maakt de
brief een geweldige omweg van vele honderden
kilometers. De gebruikte kaart is de postale kaart
van 1909, die alle mogelijke routes toont. De
data van de doorgangsstempels geven aan hoe
lang de trip duurde, in totaal 22 dagen. De
stempeldata
zijn
volgens
de
Chinese
maankalender:
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plaats

maankalender

westers

Kiehsiu
Pingyang
Yüncheng
Tungkwan
Sianfu
Pingliangfu
Ningsiafu

12 1 1909
14 1 1909
16 1 1909
17 1 1909
19 1 1909
22 1 1909
5 2 1909

2 feb 1909
4 feb 1909
6 feb 1909
7 feb 1909
9 feb 1909
12 feb 1909
24 feb 1909

Verder is er nog op te merken dat de brief
gefrankeerd is met 1 cent, en ook in 1909 kom je
daar niet ver mee. Het brieftarief is dan 2 cent
en alleen het tarief voor kranten is 1 cent (maar
dit staat niet op de omslag).
Kijken we nog eens goed naar de brief dan valt
op dat het Chinees een beetje houterig over
komt, elk streepje staat wel op zijn plaats maar
het mist de elegantie van een geoefend schrijver.
Kijken we naar de afzender (linker kolom) dan
staat daar: verzonden uit Kiehsiu, Yesu tang.
"Tang" is een bijeenkomsthal, Yesu is een
fonetische benadering van Jesus en wordt
voornamelijk door de jezuïeten gebruikt.
Dezelfde tekst Yesu tang komen we ook aan de
rechterkant tegen, kennelijk is de brief dus
verstuurd van de ene katholieke kerk in Kiehsiu
naar de andere in Ningsiafu. Het houterige in het
schrift komt dus waarschijnlijk omdat de
schrijver een buitenlandse priester/monnik was.
Het gaat dus wellicht om een parochieblad dat
naar een collega wordt gestuurd.
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Postaal gebruik van Taiwanese gelegenheidsstempels
Ai Li-shan
Het verzamelen van gelegenheidsstempels op
kaarten is in Taiwan altijd populair geweest, in
het bijzonder in de periode van 1959-62. In die
tijd kreeg een ongelooflijk groot aantal kaarten
zulke stempels. Het was niet ongebruikelijk om
alle data van een bepaalde gelegenheid te
verzamelen en bij een manifestatie van 30 dagen
kostte dat behoorlijk wat moeite. De stempels in
die tijd waren meestal zwart en hadden alleen
een tekst met een datum. Ook nu nog zijn zulke
kaarten goed te krijgen.
In die tijd werd echter maar een klein deel van
die kaarten ook echt via een postkantoor
verzonden. In al mijn jaren van verzamelen heb
ik waarschijnlijk minder dan 12 van zulke
kaarten gezien die echt postaal verzonden zijn.
Waarschijnlijk weten maar weinigen hoe je dat
aan het stempel kan zien. In de meeste gevallen
was er een gelegenheidsstempel om de kaart om
filatelistische reden te ontwaarden en een ander
stempel dat gebruikt werd bij het echt versturen
van een kaart. In de meeste gevallen heeft het
filatelistische stempel het karakter kuei. Bij echt
verzenden stond meestal het karakter jia in het
stempel.
Maar er zijn hierop uitzonderingen. Eén ding is
zeker: stempels met het karakter Kuei werden
nooit gebruikt voor het echt verzenden van post
(behalve misschien ooit wel eens bij vergissing).
Je moet ook bedenken dat het makkelijk is op
een kaart later een adres te schrijven, alsof die
gewoon zou zijn verzonden. Dat is dus erg
verdacht in combinatie met een ‘kuei’ stempel.
Hieronder wat voorbeelden.

Echt verzonden kaart

Filatelistisch stempel

Poststempel

Dit is de meest gebruikelijke combinatie. Tussen
haakjes staat in het eerste stempel ‘kuei’ en in
het tweede ‘jia’.
11e Atletiekwedstrijd in Keelung 27 mei jaar
49 (1960)

Vrijheidsdag 23 januari jaar 49 (1960)

Beide stempels op een verzonden kaart

Filatelistisch stempel

Poststempel

Filatelistische kaart
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Het poststempel (zonder karakter kuai) is
gebruikt om de kaart te ontwaarden.
Miss China verkiezing

Echt verzonden kaart

Filatelistische kaart

Filatelistisch 24-12-‘61 Poststempel 25-12- ‘61

Tentoonstelling van binnenlandse producten

Echt verzonden kaart

Echt verzonden kaart
Filatelistisch 15-5-1960 Poststempel 2-6-1960
e

2 bijeenkomst van de Nationale vergadering

Filatelistisch 18-10-1959 Poststempel 3-10-1958

Filatelistische kaart
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In het poststempel staat onderaan het karakter 9
voor het tijdelijk postkantoor nummer 9.
Hopelijk helpt dit korte artikel u bij het bepalen
of een brief of kaart met een gelegenheidsstempel echt gelopen heeft of niet. Ik weet zeker
dat er nog vele variaties te vinden zijn.
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Vogels van Taiwan
Jan Kaiser

(1836-1877), die van 1854 tot 1875 in
diplomatieke dienst in China was, waar hij van
de gelegenheid gebruikt maakte om de tot dan
toe vrijwel onbekende Chinese avifauna te
bestuderen en beschrijven. Op de zegels zijn
respectievelijk de vogels afgebeeld in hun
verenkleed tijdens het broedseizoen en dat
erbuiten.
De tweede vogel, Recurvirostra avosetta, een
steltloper, is in Nederland bekend onder de naam
‘kluut’. Recurvirostris is Latijn voor ‘met een
naar achteren gebogen snavel’, vanwege het feit
dat het uiteinde van de lange snavel naar boven
is gebogen, en avosetta is de Venetiaanse naam
voor deze vogel. De kluut is een onmiskenbare
vogel, waarbij de zwarte kruin en schouderveren
contrasteren met het witte lijf. De kluut
foerageert met name in modderig water, waarbij
de snavel over het wateroppervlakte maait. De
naam kluut verwijst naar zijn roep. Dit is een
trekvogel met een groot verspreidingsgebied van
Europa tot en met zuidelijk Afrika en Azië.
Deze vogel is voor het eerst wetenschappelijk
beschreven door Karl von Linné (Linnaeus) in
1758

De Taiwanese posterijen hebben wederom een
souvenirvel uitgegeven met daarop twee aldaar
(en
ook
in
Nederland)
voorkomende
watervogels: de witwangstern (Chlidonias
hybrida) en de kluut (Recurvirostra avosetta).
De witwangstern, een zeevogel behorende tot de
meeuwen, heeft een groot verspreidingsgebied
van Europa, Noord Afrika en Azië. De
wetenschappelijke naam Chlidonias hybrida is
afgeleid van het Griekse woord voor zee-zwaluw
en hybrida verwijst naar een twijfelachtige
taxonomishe status, toen deze vogel voor het
eerst wetenschappelijk beschreven werd door de
Russische zoöloog Peter Simon Pallas, door hen
waargenomen langs de Wolga in 1811. Vroeger
werd de in China en Indo-China voorkomende
soort als een aparte ondersoort beschouwd met
de wetenschappelijke naam Chlidonias hybrida
swinhoei (Chinese witwangstern), maar dit
onderscheid wordt tegenwoordig niet meer
gemaakt. Deze wetenschappelijke naam is
overigens een eerbetoon aan de Engelse, in
Calcutta geboren ornitholoog Robert Swinhoe
China Filatelie 2018

Omslag: brief van Kalgan naar Belgie
Op de omslag staat een brief uit Changkiakow
(張家口), beter bekend onder de naam
Kalgan, naar België. Die is verzonden in begin
oktober 1902 via Peking (ovaal stempel 5 okt)
en Shanghai (? okt). Daar overgegeven aan de
Franse post (10 okt) voor vervoer naar België.
Aankomststempel van Roulers 15 nov.
1902. Op de voorkant nog een bezorgstempeltje
van België.
De brief is interessant vanwege het zeer fraaie
stempel van Kalgan. In de begin periode van de
snelle uitbreiding van de Chinese post kregen
kleinere postkantoren geen datumstempels maar
"stomme" stempels (in de literatuur meestal
aangeduid met "tombstones"). Meestal hebben
deze de vorm van de plaatsnaam boven en dan
daaronder 郵政局 (postkantoor). Met de
introduktie van de maankalender stempels
(begin 1904) komt er langzaam een eind aan het
gebruik van dit type stempel.
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Brief voor Formosa verstuurd naar Formosa

Ai Li-shan
Onlangs vond ik een interessante ‘verkeerd
verzonden’ brief. De afgebeelde brief is op 6 juli
1962 door een verzekeringsmaatschappij in
Buenos Aires (Argentinië) verzonden naar Isla
Yobay Guazu. Dat is een dun bevolkt gebied in
de Argentijnse provincie Formosa. Die
provincienaam is ook in de adressering
opgenomen. De brief kwam echter niet daar,
maar in Taiwan terecht (dat ook wel Formosa
werd genoemd). De brief werd in Taipei
ontvangen op 16 juli 1962 volgens het op de
achterzijde
van
de
brief
geplaatste
aankomststempel (zie hieronder).

Het is de eerste keer dat ik dit stempel gezien
heb. In de late jaren 60 of het begin van de jaren
70 was de tekst van het stempel alleen ‘Missent
to Taipei’ en er werd geen datumstempel meer
geplaatst.
Op de brief ontbreekt een bewijs van de datum
dat de brief terugontvangen is in Buenos Aires of
is bezorgd bij de bedoelde bestemming.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren. Misschien zat de
brief vastgeplakt aan een brief die wel naar
Taiwan moest. Anders was de postbeambte wel
erg slordig om de adressering naar de eigen
provincie Formosa als een adres in Taiwan te
lezen.
Dit soort verkeerd verzonden brieven uit deze
periode zijn behoorlijk schaars. Zo gaat dat met
niet-filatelistische post!

In deze tijd werden dergelijke enveloppen in
vele landen voorzien van een stempel ‘Missent
to’ en de naam van stad en/of land. Vaak werd
dan ook een datumstempel van doorzending
geplaatst. Zo is het ook in Taiwan gegaan. Zie
het rechthoekige stempel van 53 x 19 mm dat op
de voorzijde is geplaatst.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
1 april – serie 2018-7
De honderdste verjaardag van de centrale
academie voor schone kunsten. Een zegel van
1,20 yuan uitgegeven in vellen met 12 zegels.

2 maart – serie 2018-4
Lantaarn festival.
(3-1) Het eten van zoete dumplings.
(3-2) Genieten van lantaarns
(3-3) Draak en leeuwendans
Twee zegels van 1,20 en een van 1,50 yuan
uitgegeven in vellen met 20 zegels en een
minivel met 3 series.

5 maart – serie 2018-5
Het dertiende nationale volkscongres van de
volksrepubliek China.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 12 zegels.

25 maart – serie 2018-6
Chinese bloeiende wilde appel.
(4-1) Malus prunifolia.
(4-2) Malus micromalus.
(4-3) Malus honanensis.
(4-4) Malus sieboldii.
Vier zegels elk 1,20 yuan uitgegeven in vellen
van 16 zegels en een minivel met 2 series.
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22 april – serie 2018-8
De droom van de rode kamer, deel drie (deel 1
zie 2014-13, deel 2 zie 2016-15). Eén van
China’s beroemde klassieke literaire werken.
(4-1) Miao Yu maakt thee.
(4-2) Xi Chun aan het schilderen.
(4-3) Ping’er maakt haar toilet.
(4-4) Bao Yu bezoekt ’s nachts de bamboe
woning.
(M) Tanshun vond de krab-bloemenclub.
Drie zegels van 1,20 en een van 1,50 yuan
uitgegeven in vellen met 16 zegels en een blokje
van 6 yuan. Ook is er weer een minivel met 2
series van uitgegeven.

5 mei – serie 2018-9
De 200ste geboortedag van Karl Marx.
(2-1) Portret van Karl Marx.
(2-2) Portret van Marx en Engels.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 12 zegels.
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11 mei – serie 2018-10
Selectie van Chinese hedendaagse kunstwerken,
deel 2 (deel 1 zie T144/1989).
(3-1) “Ik keek naar hen op en ze leken steeds
hoger te worden” Feng Zikai
(3-2) “Bergbeek in de herfst” Guan Shanyue.
(3-3) “Twee arenden” Li Kuchan.
Twee zegels van 1,20 en een van 1,50 yuan
uitgegeven in vellen van 16 zegels en drie
minivellen met elk vier zegels.

19 mei – serie 2018-11
Culturele relikwieën van de zijderoute.
(4-1) Vergulde bronzen zijderups (Han
dynastie).
(4-2) Gouden paardje (Han dynastie).
(4-3) Drinkbeker met ossenkop van agaat (Tang
dynastie).
(4-4) Goudgekleurde blauw glazen bord (Tang
dynastie).
Vier zegels elk 1,20 yuan uitgegeven in vellen
van 12 zegels

19 mei – serie 2018-Z1 (Z48)
Persoonlijke zegel met de titel: “China
filatelistische rondreizende activiteiten voor het
40-jarig jubileum”. Zegel van 1,20 yuan met tab
uitgegeven in vellen met 12 zegels
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20 mei – 2018-12
Nationale dag voor de gehandicapten.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 12 zegels.

26 mei – 2018-13
Oude Chinese wetenschappers en hun werken
(deel 1).
(4-1) Li Shizhen.
(4-2) Samenvatting van Materia Medica.
(4-3) Song Yingxing.
(4-4) De exploitatie van de werken der natuur.
Vier zegels elk 1,20 yuan uitgegeven in vellen
van 12 zegels

9 juni – 2018-14
Bezienswaardigheden van Kashgar.
(4-1) Oude stad van Kashgar.
(4-2) Ruïnes van de stenen stad van Taxkorgan.
(4-3) Nationaal Park Zepu Jinhu Yang.
(4-4) De Khunjerab pas.
Vier zegels van 1,20 yuan in vellen met 16
zegels, twee waarden per vel.

9 juni – 2018-16
SCO (Shanghai Cooperation Organisation)
topconferentie gehouden op 9 en 10 juni in
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Qingdao. Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in
vellen met 16 zegels en een minivel met 8 zijden
zegels.

missie goed in gedachten”. Zegel van 1,20 yuan
met tab uitgegeven in vellen met 12 zegels

14 juli – 2018-18
Fruit, deel 3 (deel 1 zie 2014-15, deel 2 zie
2016-18).
(4-1) Ananas.
(4-2) Kersen.
(4-3) Mango.
(4-4) Sinaasappel.
Twee zegels elk 1,20 yuan en twee zegels elk
1,50 yuan uitgegeven in vellen met 20 zegels en
een minivel met 2 series.
18 juni – 2018-15
Qu Yuan, Chinees dichter uit de zuidelijke staat
Chu die leefde van 339 tot 278 v.Chr.
Twee zegels elk 1,20 yuan in vellen met 12
zegels, een blokje van 6 yuan en een minivel met
3 series.

24 juni – 2018-17
Oprechtheid en onomkoopbaarheid (deel 1).
(4-1) Zi Han: Koester onomkoopbaarheid.
(4-2) Yang Xu Hung: Vis om geschenken te
weigeren.
(4-3) Yu Qian: De mouwen alleen laten bewegen
door een lichte bries
(4-4) Yu Chenglong: Een openbare verklaring
afleggen om geschenken te weigeren.
Vier zegels van 1,20 yuan in vellen met 12
zegels.
1 juli – 2018-Z2 (Z49)
Persoonlijke zegel met de titel: “Blijf trouw aan
onze oorspronkelijke ambitie en houd onze
China Filatelie 2018

29 juli – 2018-19
Moderne nationale helden van China.
(5-1) Guan Tianpei (1781-1841)
(5-2) Lin Zexue (1785-1850)
(5-3) Feng Zicai (1818-1903)
(5-4) Liu Yongfu (1837-1917)
(5-5) Deng Shichang (1849-1894)
Vijf zegels elk 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 16 zegels.
4 augustus – 2018-20
Landschappen van de vier seizoenen. Samen
laten ze het gemakkelijke en verfijnde leven zien
van hoge functionarissen in de zuidelijke Song
dynastie.
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7 augustus – 2018-21
De 24 zonne-termen deel 3 (deel 1 zie 2015-4,
deel 2 zie 2016-10). Deze serie van zes zegels
elk 1,20 yuan illustreren de zes termen van de
herfst. Ook deze zegels zijn weer uitgegeven in
een vel met 12 zegels, twee complete series in
waaiervorm.
Twee zegels beide 80 fen en twee zegels beide
1,20 yuan uitgegeven in vellen met 12 zegels en
een blokje met de complete serie.
17 augustus – 2018-22
Wilde gans. De afgebeelde zwaangans broedt in
Siberië en noordoost China tussen april en juni
en brengt de winter door in de lagere regionen
van de Yangtze rivier.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 20 zegels en een minivel met 8 zegels.

26 augustus – 2018-23
Yangtze rivier economische gordel.
(6-1) Ecologie beschermingsplan.
(6-2) Multimodale transport corridor.
(6-3) Transformatie en opwaardering van de industrie.
(6-4) Nieuw-type verstedelijking.
(6-5) Nieuw patroon van uitgebreide openstelling.
(6-6) Regionale gecoördineerde ontwikkeling.
Vier zegels van 1,20 en twee van 1,50 yuan uitgegeven in vellen met 16 zegels, twee waarden per vel.
Tevens een blokje met de complete serie.
D.v.E.

Drie maal ‘double happiness’ voor 2019!!
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Nieuwe uitgiften Hong Kong
Hongkong Post heeft daarom een set van 16
zegels van elk HK$ 2 uitgebracht om dit te
benadrukken. Op de zegels staan de cijfers 0 t/m
9 en de symbolen met de gangbare wiskundige
bewerkingen.

17 juli 2018 – Plezier met cijfers
Het belang en gebruik van cijfers en symbolen
neemt dagelijks toe en is nauw verweven in het
dagelijks leven.

10 augustus 2018 – Temple of Heaven
In de serie ‘World Heritage” de zevende uitgave
over het complex van het keizerlijk paleis met
daarop afbeeldingen van enkele gebouwen van
het complex. Een velletje met een zegel met een
waarde van HK$ 10.

17 september 2018 – Expres-trein

Ter ere van de opening van de sneltrein dienst Guangzhou – Shenzhen – Hong Kong (140 km lang)
heeft HK Post een serie van vier zegels uit met daarop een symbolische afbeelding van de trein.
Afgebeeld zijn: $2.00 – Guangzhou $3.70 – Shenzhen $4.90 – Hong Kong $5 – Hong Kong

21 September 2018 – Tentoonstelling in Macau
Ter ere van de 36e Internationale Aziatische
Postzegel tentoonstelling in Macau van 21-24
September 2019 heeft HK Post een velletje met
een zegelwaarde van HK$ 10 uitgebracht.
Afgebeeld zijn de Lotus en Bauhinia Blakeana
die resp. Macau en Hong Kong symboliseren.

China Filatelie 2018

9 Oktober 2018 – Cantonese opera
Cantonese Opera artiesten beelden een verhaal
uit met de vier basisvaardigheden, dat zijn
acteren, zang, uitspraak en martial arts
aangevuld met muziek, uitgesproken kostuums
en decor stukken.
De uitgebrachte serie van zes zegels beelden zes
beroemde Operas uit. De waarden zijn $2- $2.60
- $3.40 - $3.70 - $4.90 en $5
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30 oktober 2018 - Nieuwe brug
Ter ere van de Hong Kong – Zhuhai - Macao
brug heeft HK Post vier zegels uitgebracht.
De brug verbindt HK met Macau en Guandong
Provence en daarmee wordt de reistijd sterk
ingekort en wordt HK toegankelijker vanaf het
mainland. Afgebeeld zijn de eerste letters van de
HZMB brug samen met het bijbehorende
Chinese karakter.
$2
- letter H (Hongkong)
$3.70 - letter Z (Zhuhai)
$4,90 - letter M (Macau)
$5
- letter B (Bridge)

9 november 2018 – Ying Wa college
In 1818 werd de Anglo-Chinese school opgericht
in Malakka en in 1843 naar Hong Kong
verplaatst.
Ying Wa college is daarmee de oudste nog
bestaande school in Hong Kong. Om dit feit te
vieren is er een velletje uitgebracht met 1
frankeerzegel t.w.v. HK$ 10 met daarop
afbeeldingen van de school.
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6 december 2018 – Jin Yong
Ter ere van de schrijver Jin Yong is een serie
van zes zegels uitgebracht met daarop zes
beroemdste personages uit diens boeken. Jin
Yong was een pseudoniem van de heer Louis
Cha. De serie bestaat uit zes zegels met de
waarden $ 2 - $2.60 - $3.40 - $3.70 - $4.90 - $5
en een velletje met de waarde - $10.
Geplande uitgiften van Hong Kong voor 2019
1. Year of the Pig

12 Januari

2. Government Flying Service
– Operations

28 Februari

3. West Kowloon Cultural
District – Xiqu Centre

19 Maart

4. 100 jaar Pok Oi Hospital

2 April

5. Our Police Force

30 April

6. Heartwarming

11 Juni

7. Underwater World of Hong
Kong

16 Juli

8. World Heritage in China:
Zuojiang Huashan Rock Art
Cultural Landscape

13 Augustus

9. CHINA 2019 World Stamp
Exhibition - velletje

2e helft van
2019
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10. 70th Anniversary of the
Founding of the PRC

1 Oktober

11. Hong Kong Hiking Trails
Series No. 2: MacLehose Trail

24 Oktober

12. Old Master Q

5 December

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)
6 juli 2018 – Klassieke Chinese poëzie
Vier zegels met afbeeldingen gebaseerd op
klassieke gedichten uit de Tang dynastie:
(NT $ 6) "Beklimmen van de Witte Ooievaarstoren", Wang Zhihuan
(NT $ 8) "Rivier in de sneeuw", Liu Zhongyuan
(NT $ 9) "Verlangen", Wang Wei
(NT $ 15) "Rustige nachtgedachten", Li Bai

1 juni 2018 - National Palace Museum
Persoonlijke begroetingszegels III
Derde serie van tien ‘persoonlijke zegels’ met
afbeeldingen van kunstschaten uit het museum.
Vier maal 12 NT$, zes maal 5 NT$

19 juli 2018 - Koralen van Taiwan
Vierde serie van vier zegels met koralen uit de
zeeën rond Taiwan. Eerdere series uit 2014,
2015 en 2016.
(NT $ 6) Leptoseris yabei: steenachtig koraal
(NT $ 6) Clavularia viridis: zacht koraal
(NT $ 15) Lobophytum crassum: zacht koraal
(NT $ 15) Melithaea formosa: zacht koraal in de
vorm van vlakke waaiers

2 augustus 2018 – Landschappen van Penghu
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Na eerdere series over andere delen van het land
worden dit keer vier landschappen uit de
provincie Penghu getoond:
(NT $ 6) Ocean Fireworks Festival in Magong
(NT $ 8) Erkan Village: dorp op het eiland Xiyu
(NT $ 12) Kueibishan: bij eb is er een pad naar
het eiland Chihyu
(NT $ 15) Daguoye Basalt: basalt in kolommen
met mooie meertjes

22 augustus 2018 – Orchideeën van Taiwan III
Derde serie met vier in Taiwan voorkomende
orchideeën:
(NT $ 7) Phalaenopsis equestris: paarse parasiet
(NT $ 9) Odontochilus nanlingensis: groeit in
vochtig bos op hoogte
(NT $ 10) Bulbophyllum retusiusculum: een
miniatuurparasiet, ook wel ‘gele kam’ genoemd
(NT $ 20) Bulbophyllum griffithii: een kleine
parasiet

12 september 2018 - Moderne Taiwanese
schilderijen
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Vervolg op eerdere series met vier moderne
kunstwerken uit het Paleismuseum:
(NT $ 8) Rode zonsondergang van Lin Chih-chu
(NT $ 8) Liao Te-cheng's bij het raam
(NT $ 10) Chen Ting-shih's dag en nacht # 10
(NT $ 10) Lee Chun-shans werk nr. 157
3 oktober 2018 – Vogels van Taiwan
Twee postzegels van NT $ 7 met Chlidonias
hybrida en twee van NT $ 8 met Recurvirostra
avosetta samen op een velletje; zie beschrijving
elders in dit nummer.

31 oktober 2018 - Taichung World Flora
De Taichung World Flora wordt van november
2018 tot april 2019 in Taichung gehouden. Vier
zegels en een velletje om dat te vieren:
De zegels van NT $ 6, 8, 9 en 28 tonen Lelies,
Oncidiumorchideeën, Gladiolen en Anthuriums,
die in deze streek bloeien met het logo van de
Flora en een tab met een veld van die bloem. Het
velletje heeft drie zegels die ook de katten die
mascottes van de flora zijn.

15 november 2018 - Blauw en wit porselein
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Vier zegels en een velletje met blauw met wit
porselein uit het Nationaal Paleismuseum:
(NT $ 6) Waterbak in de vorm van een pruimenbloesem met decoratie van vissen en waterpijpen
in onderglazuur blauw, Wanli regeerperiode,
Ming-dynastie
(NT $ 9) Klokvormige kom met onderglazuurblauwe decoratie van feniksen tussen bloemen,
Xuande regeerperiode, Ming-dynastie
(NT $ 15) Schenkkan met fruit en bloemranken
decoratie in onderglazuur blauw, Qianlong
regeerperiode, Qing-dynastie
(NT $ 16) Vaas met acht veelbelovende schatten
in onderglazuur blauw, Qianlong regeerperiode,
Qing-dynastie
(NT $ 28) velletje met Hemelse bolvaas met
decoratie van draak onder lotusbloesems in
onderglazuur blauw, Yongle regeerperiode,
Ming-dynastie.

Het Jaar van het Varken wordt met deze zegels
ingeluid. De ontwerpen zijn:
NT $ 6: te midden van weelderige pruimenbloesems wordt een gouden varken uit een rood
varken geboren, als een teken van de oneindige
cyclus van het leven en een uitdrukking van
voortdurend geluk.
NT $ 13: een big nestelt zich in een groot varken
bedekt met pruimenbloesems en geeft een
voorproefje van het geluk en de vrolijke geest
van het nieuwe jaar.
NT $ 15 souvenirvel: een paar varkens staan
tegenover elkaar, omringd door pruimenbloesems en wolken van geluk, die het idee
overbrengen van een dubbele portie welvaart en
de sfeer van voorspoed en geluk.
Ook is nog een speciale set van drie ongesneden
drukvellen van alle drie de waarden verkrijgbaar.

14 december 2018 – Persoonlijke zegels voor het
Jaar van het Varken
Velletje met tien verschillende zegels van 5 NT$
elk met een symbool van geluk en voorspoed.

3 december 2018 – Nieuwjaarszegels
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Gelegenheidsvelletjes
Hieronder twee gelegenheidsvelletjes met ‘persoonlijke postzegels’ en met het thema fruit. Vast
bedoeld om de gezondheid van de bevolking te bevorderen!

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.
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Postzegelveiling Rijnmond
Westewagenstraat 60 - Rotterdam - 3011 AT - Postbus 2859 - 3000 CW
tel. nr. 010-2130986 - fax nr. 010-2131730 - e-mail: rynmond@xs4all.nl
U vindt ons ook op internet: www.rynmond.com

Onze 80e veiling werd op vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018
gehouden op een nieuwe locatie: Worldhotel Wings Rotterdam bij
Rotterdam - The Hague airport (Zestienhoven)
Ook deze veiling had weer diverse kavels zegels, partijen en bankbiljetten uit China en de rest van Azië die goed verkocht werden.
Hieronder een voorbeeld:

Kavel 717 – 1902, briefkaart via Russische post van Shanhaikwan naar Parijs;
toeslag € 200

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

