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Voor u ligt het eerste nummer van de 51
jaargang van ons blad en inderdaad, dat betekent
dat de 50e verjaardag van onze Studiegroep
aanstaande is. Verderop in dit blad leest u meer
over de viering daarvan!
In dit nummer treft u inmiddels weer een
gevarieerde reeks artikelen uit allerlei
verschillende bronnen. De presentaties tijdens de
bijeenkomsten van de club blijven gelukkig een
belangrijke bron voor kortere of langere
artikelen die allemaal wat nieuws bieden, nog
niet eerder zo in de literatuur gepresenteerd.
Daarnaast vind u dit keer ook weer een aantal
vertalingen van interessante artikelen uit China
Philately. Zo’n 25 jaar oud, maar nog steeds leuk
om nu aan onze club te presenteren.
We besteden aandacht aan een bijzonder soort
zegels uit de categorie ‘back of the book’ of
‘cinderella’, namelijk de voor het goede doel
verkochte labels die op brieven bijgeplakt
werden. Ook aandacht voor een bijzonder stuk
van de Chinese filatelie, de aanwezigheid van de
douanepost in Korea (eind 19e eeuw). Een ander
specifiek Chinees stuk filatelie zijn de Qiao Pi
brieven voor de communicatie en het
geldverkeer met landgenoten in het buitenland.
Andere artikelen gaan over de ‘Nieuwe
Zijderoute’ die de laatste tijd veel in het nieuws
is, over bamboe, over de waarde-aanduiding op
Chinese postzegels en over de vredesduif.
Gevarieerder kan het toch nauwelijks. Dit keer
zijn er geen nieuwtjes uit de Volksrepubliek te
vertonen, die houdt u gegoed, maar er is wel
weer wat te vertellen over nieuwe uitgiften van
Taiwan en Hong Kong.
Voor bijdragen aan de komende nummers in
deze jubileum-jaargang houdt uw redacteur zich
natuurlijk zoals altijd graag aanbevolen!
Ik kijk er om te beginnen naar uit velen van u te
zien bij onze jubileumviering!
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Bestuursmededelingen
Verslag van de bijeenkomst 21 januari 2019
Aanwezig waren 13 leden. De bijeenkomst had
een bijzondere start omdat onze vaste
vergaderlocatie geheel onverwacht gesloten
bleek voor verbouwing. Gelukkig was enkele
tientallen meters verderop nog een zaal
beschikbaar bij de Regardz vergaderlocatie. Daar
zullen we ook de komende vergadering zijn en
het was er ook prima toeven.
Het bestuur vertelde over de stand van szaken bij
het voorbereiden van de lustrumviering en in
overleg met de aanwezigen werd 1 juni als
datum voor die viering vastgelegd. Hendrik
Oranje en Jozef Wagemakers toonden dit keer
een aantal Qiao Pi brieven (zie het artikel
daarover elders in dit nummer) en Jos Daanen
had zich (in verband met ons lustrum) verdiept
in de achtergrond van ons logo en van de
kalligrafie op de voorkant van ons blad. Ook dat
is in dit blad verder na te lezen.
Dankzij een flink aantal schriftelijke biedingen
verliep de veiling weer succesvol.
Beurs in Hilversum

De Studiegroep China Filatelie was evenals
voorgaande jaren weer aanwezig op de 31e editie
van de postzegelbeurs in Hilversum. Deze vond
plaats op de zaterdag en zondag op 26 en 27
januari 2019 in de Dudok Arena op het
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Arenapark. Samen met Jaap Eijkenduijn en
echtgenote Adri van Eijl is er met een volle tafel
aan Chinees filatelistisch materiaal een poging
gedaan om onze vereniging nog bekender te
maken. Op de zaterdag was er voldoende animo
om ons aan de tafel te bezoeken en werd
uitvoerig het aangeboden materiaal bekeken.
Tevens konden we informatie verstrekken met
folders en bulletins van onze vereniging.
Ondanks dat het de zondag erg rustig bleef,
hebben we de Studiegroep weer kunnen
promoten.
Dick van Eijl
Velletje cadeau
De Chinese posterijen hebben ook dit jaar weer
via Dick van Eijl een exemplaar van een
nieuwjaarsvelletje voor het Jaar van de Hond
2018 beschikbaar gesteld als dank voor de
voortdurende hartelijke bestrekkingen. Dat
velletje is voor onze leden als bijlage in dit blad
te vinden.

Nationale Tentoonstelling Gouda 2019
Van donderdag 18 april t/m
zaterdag 20 april 2019 vindt in
sporthallencomplex
De
Mammoet in Gouda de
Nationale
Tentoonstelling
Gouda 2019 (cat. 1,2 en
propaganda) plaats samen met
de
26e
Internationale
2

Postzegel- en Brievenbeurs. Donderdag t/m
zaterdag voor Pasen is er een tentoonstelling van
circa 700 kaders met internationale deelname
van o.a. leden van de Belgische Landsbond en
deelnemers uit andere landen. Een aparte hoek
zal zijn ingericht voor collecties van de leden
van de Royal Philatelic Society London. De
tentoonstelling is interactief: Het publiek mag
een door de organisator beschikbaar gestelde
ereprijs toekennen aan een van de collecties,
waarbij dan ook de propagandacollecties
meedingen en iedere verzameling is voorzien
van een QR-code voor meer informatie op de
smartphone. Aanleiding van de tentoonstelling is
het 40 jarig bestaan van de Filatelistenvereniging
IJssel- en Lekstreek.
Op de beurs zijn ruim 50 gerenommeerde
standhouders uit zes landen aanwezig, met een
grote diversiteit aan poststukken, stempels,
postzegels en aanverwante zaken.
Het thema is "Markante gebeurtenissen” en is
ook onderwerp van de speciale uitgave in april
van het maandblad Filatelie. Ook in de
tentoonstellingscatalogus
zullen
diverse
interessante artikelen over dit thema zijn
opgenomen, evenals andere artikelen, waaronder
over Gouda.
Openingstijden en Bereikbaarheid
Tentoonstelling en beurs zijn geopend op
donderdag en vrijdag 18 en 19 april van 10.00
tot 17.00 uur en op zaterdag 20 april van 10.00
tot 16.00. Sporthallencomplex de Mammoet is
gelegen aan de Calslaan 101, 2804 RT Gouda.
Er is ruime (gratis) parkeergelegenheid op het
Elburgplein (in de Goudse Poort, nabij Gamma)
vanwaar een pendelbus naar de Mammoet zal
rijden. Toegang en wifi is als vanouds gratis.
Shuttle bus van station Gouda (Noordzijde) en
speciale parkeerplek op het Elburgplein naar de
tentoonstelling.
Bij de Mammoet zelf is er zeer beperkt
parkeergelegenheid.
Te voet circa 20 minuten vanaf station Gouda.
(uitgang Noordzijde)
De Mammoet is prima toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
Uitgebreide
cafetaria
aanwezig. Voor de goede orde, er is geen
ruilbeurs.
Meer
informatie
en
een
routebeschrijving vindt u op: www.SFEG.nl
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Lustrumviering 50 jaar Studiegroep

Dagprogramma:

Dit jaar bestaat onze studiegroep 50 jaar! Het
bestuur wil dit heugelijke feit met u en uw
partner op gepaste wijze vieren op zaterdag 1
juni 2019 in restaurant Orient Plaza te Nijmegen.
De kosten van deze dag zijn voor rekening van
onze studiegroep.
U heeft inmiddels ook een aparte uitnodiging
ontvangen, maar hieronder nogmaals de nodige
informatie. We hopen van harte dat u, met of
zonder partner, op deze dag aanwezig zult zijn.

11.30 - 12.00 uur Ontvangst van de leden en
hun partner met een welkomstdrankje.

Het restaurant Orient Plaza (Kerkenbos 1017
Nijmegen) heeft ruime parkeerruimte en het ligt
op loopafstand van het station Nijmegen
Dukenburg.
We zullen er kunnen genieten van heerlijke
hapjes en lekkere drankjes. Daarnaast hebben we
Evert Jan Ouweneel, cultuurfilosoof die is
gespecialiseerd in het beschrijven van grote
maatschappelijke
ontwikkelingen,
bereid
gevonden ons China in één middag te
presenteren! We worden in vogelvlucht
meegenomen door de ontwikkeling van China en
de plaats van dat land in de wereld. Een
bijzonder actueel thema en natuurlijk prima
passend bij onze Studiegroep.

Evert Jan Ouweneel
We sluiten de dag af met een heerlijk Chinees
diner !
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12.00 – 12.15 uur Woord van welkom door
onze voorzitter Johan Sevenhuijsen.
12.15 – 13.00 uur Dimsum hapjes en drankje
13.30 – 15.00 uur Presentatie China in één
middag door Evert Jan Ouweneel, deel 1
"Sinds mensenheugenis maakt China indruk. De
eerste keizer bouwde in de 3e eeuw v.Chr. al het
Terracottaleger en de Chinese Muur. Honderden
jaren liep de Chinese beschaving ver voor op de
rest. De afgelopen twee eeuwen ging het
dramatisch mis: China industrialiseerde te laat en
kreeg te maken met bloedige burgeroorlogen en
rampzalig wanbeleid. Maar inmiddels is het land
weer helemaal terug en lijkt het onder
Xi
Jinping iedere schroom te laten varen. Tijd om
op zoek te gaan naar het geheim van deze oude
reus. Waarom weet dit land al zo lang zijn
stempel te drukken op de wereldgeschiedenis?
Wat kenmerkt China op cultureel, economisch
en politiek terrein? Waar ligt zijn kracht, waar
zijn zwakte? En wat hebben Confucius, Marx en
Mao nog in te brengen? Alles in één middag."
15.00 – 15.30 uur Pauze met een drankje
15.30 – 16.30 uur China in één middag deel 2
16.30 – 17.00 uur Onze voorzitter staat stil bij
50 jaar Studiegroep China Filatelie
17.00 – 20.30 uur Diner en afsluiting
Menu :
Cha sieuw (geroosterd varkensvlees honing lak)
Hele traditionele peking eend
Gebakken zeewolf filet met gember en bosuien
Roergebakken krokante garnalen met vijf
kruiden
Krokante ossenhaas reepjes
Lamsrack in zwarte peper saus
Gebakken groenten mix
Gebakken rijst
Gebakken eiernoedels
Vergeet u niet aan te melden!!!
Aanmelden voor deze feestelijke bijeenkomst
graag vóór 15 mei bij Jos Daanen per email
(josdaanen@hotmail.com) of per brief of
telefoon (zie colofon).
3

Plakzegels voor het goede doel
In China zijn in verschillende perioden allerlei
zegels uitgegeven die als doel hadden fondsen
bijeen te brengen voor een goed doel. We
hebben het dan niet over postzegels met toeslag
(zoals onze kinderzegels), maar over plakzegels
of labels die mensen konden kopen en als extra
zegel op hun brieven konden plakken om blijk te
geven van hun steun voor dat goede doel.
Een overzicht van deze weldadigheidszegels is
samengesteld door Ed Bohannon voor de China
Stamp Society (USA) (aanwezig in onze
bibliotheek). Het gaat om erg schaars materiaal.
Hieronder worden voorbeelden getoond uit de
rijke collectie van Hendrik Oranje. Die heeft zijn
verzameling getoond in de bijeenkomst in
november 2018. Jos Daanen maakte daarbij een
presentatie. Het onderstaande artikel is daarop
gebaseerd.
Tuberculose
De bestrijding van de Tuberculose is een van de
belangrijke doelen die op die manier
ondersteuning kregen. Tuberculose is een
ernstige longziekte, die wordt veroorzaakt door
de Mycobacterium tuberculosis. De ziekte stond
vroeger wel bekend als de tering, maar wordt
tegenwoordig vaak met de afkorting tbc of tb
aangeduid. Ook de termen ‘vliegende tering’
(snel verlopende infectie) en ‘pleur(it)is’
(letterlijk longvliesontsteking) klinken wellicht
bekend in de oren en verwijzen naar deze ziekte.
Vroeger was het vaak een dodelijke ziekte, maar
bestrijding met antibiotica leidt tegenwoordig
meestal tot genezing. In China komen echter ook
recenter nog wel degelijk gevallen van
tuberculose voor. In een flink percentage van de
gevallen gaat het om infectie met een bacterie
die resistent is tegen de meest gebruikte
antibiotica.
De eerste anti-tuberculose zegels die bekend zijn
werden uitgegeven door de Shanghai AntiTubercolosis Association.
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Anti-tuberculose zegels uitgegeven in Shanghai in
1938, 1939, 1940 en 1943

Hierboven staan enkele voorbeelden uit
verschillende jaren. Uit de tekst op de labels kun
je wel afleiden dat die vooral bedoeld waren
voor gebruik in de kring van de westerlingen die
in die tijd in de stad woonden (al was het de tijd
van de Japanse bezetting).
Uit de periode na de oorlog is de ‘New Year
Sails Campaign’ tegen tuberculose bekend, die
jaarlijks plakzegels uitgaf, zoals hieronder
getoond.

Zegels uit 1948, 1950 en 1951

Op een van de velletjes zegels is ook een zegel
met het portret van Lee. S Huizenga aanwezig.
Dat was een Nederlandse arts die als
gereformeerd missionaris in China heeft
gewerkt. Hij richtte in Shanghai twee
tuberculose klinieken op en hij stierf in 1945 in
Japanse internering.
Op de omslag staat een brief uit 1950 vanuit de
Medische Faculteit van Peking naar Zwitserland.
China Filatelie 2019

Op de achterzijde zit het TB-zegel van 1950, maar de Engelse tekst daarop is zwart gemaakt.
Op Taiwan werd de traditie van het uitgeven van deze zegels voortgezet met verschillende uitgiften:

Taiwanese Tuberculosezegels uit de jaren 1954 tot en met 1962 en 1967

Het complete vel uit 1971 hieronder laat zien dat de zegels (toen) in vellen van 50 verkocht werden.

Taiwanese Turerculose zegels 1971 in vel

In latere jaren werden op Taiwan dergelijke zegels voor het Rode Kruis uitgegeven. De zegels op de
volgende pagina tonen een schilderij van de nieuwjaarsviering door Ting Kuan Peng.

China Filatelie 2019
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Taiwanese Rode Kruis zegels uit 1976

Hongersnood
In ons blad van maart 2016 (#180, p. 3-6) stond
een artikel over de zegels die uitgegeven zijn om
de strijd tegen honger in China te ondersteunen.
Daarin werden ook al een aantal van de
plakzegels getoond die voor dat doel zijn
uitgebracht in de jaren 1920 en er werden toen
ook al enkele brieven met die labels getoond.
Hieronder staat nog zo’n brief uit 1928 van
Kulangsu naar de USA.

Het gaat om een aangetekende brief van
Kulangsu, Amoy van 26–9-1928 via Shanghai
(1-10-28) en New York (25-10-28) naar
Aberdeen Proving Ground in Maryland, USA
(29-10-28); er zit een 10 ct. Anti-Famine Seal op
de achterzijde.
Ook in de USA werden dergelijke labels
uitgegeven om de strijd tegen de honger in China
te ondersteunen, waarvan hieronder nog twee
voorbeelden.

China Life Saving Stamp uit 1925 en paartje China
Relief uit 1942-45 (opmerkelijk is dat op de linker
zegel de baby naakt is, op de rechter gekleed)

Literatuur:
“Seals and labels of China”, Ed Bohannon, CSS
1985
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Waarde-aanduiding op Chinese postzegels
He Tiansheng
Onderstaand artikel is vertaald uit het blad
China Philately van september 1993.
Vanaf het begin van de Chinese postdiensten in
de 19e eeuw af en gedurende de gehele periode
van Keizerrijk en Republiek heeft de Chinese
post een dubbel systeem van waarde-aanduiding
gehanteerd. De waarde werd aangegeven in
Chinese en Arabische cijfers. Ook vele uitgiften
van de Bevrijde Gebieden en de zegels uit de
eerste jaren van de Volksrepubliek hanteerden
zo’n dubbele waarde-aanduiding.

C9 – 1951 zegel met alleen Arabische cijfers

Waarom werd met de herdenkingsseries
begonnen? Deze werden in kleinere oplagen
uitgegeven, vaak slechts een fractie van de
reguliere frankeerzegels.
Later werd geëxperimenteerd met alleen
Arabische cijfers op de reguliere zegels bij serie
R6, uitgegeven in maart 1953; ook die proef was
succesvol.

C6 – 1950 zegel met alleen Arabische cijfers

Na het vestigen van de Volksrepubliek besloot
het Ministerie van Post en Telecommunicatie om
voor de waarde voortaan slechts één soort cijfers
te hanteren. Dat werd voor het eerst toegepast bij
de series C5 (Wereldvrede) en C6 (1e verjaardag
van de VRC) die in 1950 uitkwamen. Die proef
pakte goed uit, de zegels werden in binnen- en
buitenland goed ontvangen.

R-zegels: R5 (1951), R6 (1953) en R7 (1953):
met, zonder en weer met Chinese cijfers

Het land was echter nog maar een paar jaar
bevrijd en er waren nog veel mensen die niet
konden lezen of schrijven. Dat gold met name op
het platteland waar velen geen Chinees konden
lezen, laat staan de Arabische cijfers. Onder die
omstandigheden was het niet praktisch meteen
een systeem met één waarde-aanduiding in te
voeren, dat kon pas als de ongeletterdheid
goeddeels was uitgeroeid. Daarom werd de
definitieve invoering nog enkele jaren vertraagd.

C8 – 1950 zegel met Chinese en Arabische cijfers

Daarom besloot het ministerie dat vanaf serie C9
(juli 1951) alle herdenkingsuitgiften (C-serie)
alleen nog maar een waarde in Arabische cijfers
zouden dragen.
[Die zelfde praktijk werd trouwens ook voor de
speciale uitgiften, de S-series, gehanteerd –
vert.]
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R-zegels: R8 (1955), R10 (1958) en R11 (1961):
met, met en zonder Chinese cijfers

Pas
na
de
nationale
beweging
om
ongeletterdheid uit te roeien werd het systeem
ook voor reguliere zegels ingesteld, te beginnen
7

met de serie R11 uit juli 1961. Daarmee kwam
een einde aan het dubbele systeem dat bijna 100
jaar gebruikt was.
[Het wordt niet besproken in het artikel in China
Philately, maar op Taiwan heeft men een net zo
aarzelend beleid gevoerd.

wordt voortgezet. Pas in 1972 verschijnen weer
reguliere frankeerzegels met alleen Arabische
cijfers.

Reguliere uitgiften Taiwan uit 1950 en 1953:
met en zonder Chinese cijfers

De eerste uitgiften hebben de waarde in Chinese
en Arabische cijfers, maar in 1953 verschijnt de
reguliere serie met afbeelding van Chiang Kaishek met alleen een Arabische waardeaanduiding.

Reguliere uitgaven 1960-1971,
allen met Chinese cijfers

Reguliere uitgaven 1972 (alleen Arabisch), rolzegel
1975 en Pruimenbloesem 1979, met Chinese cijfers
1954 (zonder) en 1956 (weer met Chinese cijfers)

In 1954 uitgegeven gelegenheidszegels, zoals die
voor de Dag van de Jeugd, hebben ook alleen
Arabische cijfers. Op de in 1956 uitgegeven
zegels voor de dag van het kind zien we echter
de Chinese cijfers weer terugkomen, maar op de
2 maanden later uitgegeven spoorwegzegels
ontbreken die weer.

In 1975 verschijnt nog een rolzegel met de
waarde ook in Chinese cijfers en ook de vanaf
1979 uitgegeven zegels met pruimenbloesem, de
in 1984 uitgegeven portzegels en de in 1997 en
1999 uitgegeven frankeerzegels met hoge
waarden (draak en karper).

Zegel NT$ 100 (2018) met Chinese cijfers
Spoorwegzegel (1956) en frankeerzegel 1957:
beide zonder Chinese cijfers

Op latere gelegenheidsuitgiften zien we de
Chinese cijfers niet meer terug en ook niet op de
frankeerzegels van 1957 (met kaart van China).
Maar op de vanaf 1959 uitgegeven reguliere
zegels maken de Chinese cijfers een come-back
die op alle verdere frankeerzegels t/m 1971
8

Daarvan worden nog steeds nieuwe versies
uitgegeven, tot in 2018, en ook die zegels
hebben nog steeds de waarde in Chinese cijfers.
Helemaal verdwenen zijn die dus nog steeds niet
van de postzegels! – red]
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Qiao Pi brieven
Al weer 25 jaar geleden, in 1994-95 (in de
nummers 103, 104, 106 en 108), verscheen in
ons blad een reeks artikelen over de Qiao Pi, de
combinatie van bank en postdienst voor
Chinezen overzee. Lees ze nog maar eens na!
Tijdens de bijeenkomst van januari j.l. liet
Hendrik Oranje een aantal van deze brieven
zien. Jozef Wagemakers vertelde er het een en
ander bij. Hieronder wat afbeeldingen en een
samenvatting van het besprokene.
In de loop van de 19e eeuw ging een groeiend
aantal Chinese mannen in het buitenland werken.
Zij vestigden zich in een vele verschillende
landen, waar onder Indonesië, Thailand, Birma,
de Filipijnen. Vaak ging het om mensen uit Zuid
China en veelal bleven ze in clans met mensen
uit de zelfde streek bijeen. Met het geld dat zij in
het buitenland verdienden moest de familie in
China onderhouden worden en dus was er
behoefte aan een betrouwbare manier om dat
geld te versturen. Aanvankelijk werd het
meegegeven aan handelaars die heen en weer
pendelden naar China en die het geld ook
konden gebruiken om hun handel te financieren.
Later werd het professioneler georganiseerd door
(Chinese) bedrijven die bancaire functies
aanboden in Chinese gemeenschappen in het
buitenland. Feitelijk boden zij postwissels aan,
Op een aan de familie in China geadresseerd
briefje werd vermeld hoeveel geld werd
overgemaakt en bij bezorging werd dat geld
uitbetaald. Die briefjes werden gebundeld naar
China verzonden. Die praktijk werd door de
buitenlandse postorganisaties met lede ogen
aangezien. Zij eisten dat voor elk van de briefjes
waarmee geld werd overgemaakt afzonderlijk
betaald zou worden. Dat leidde aan het begin
van de 20e eeuw tot hoogoplopende conflicten en
uiteindelijk
tot
overeenkomsten
over
gereduceerde tarieven voor dat soort in bundels
verstuurde post. Vanaf 1925 werd (in ieder geval
in Thailand) voor deze brieven echter weer het
volle tarief berekend.
Hieronder een voorbeeld van zo’n briefje,
verzonden op 22 augustus 1939 vanuit
Soerabaja, Nederlands Indië naar het Qiao Pi
bedrijf van de heer Cheng Thai in Kulangsu (de
havenplaats van Amoy). Op de voorzijde van de
brief staan naam en adres van degene die het
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geld moet ontvangen; die woont op het eiland
Kinmen (vlak voor de kust bij Amoy). Aan de
linkerzijde staat dat deze 100 Yuan in ‘gewoon
geld’ moet krijgen.

Uit enkele andere getoonde briefjes blijkt dat er
ook geld de andere kant op werd overgemaakt.
Het gaat om overmakingen naar Rangoon,
gefrankeerd met Chinese postzegels.

Het eerste is verzonden op 27 november 1947
vanuit Amoy en gefrankeerd met 20.500 yuan,
het juiste brieftarief voor deze periode. Helaas is
de tekst op de voorkant niet te ontcijferen.
Alleen de eerste twee karakters van de naam van
de begunstigde (吳土???, Wu Tu-???) zijn te
lezen. Ook de achterkant brengt ons weinig
9

verder. Hoofdzakelijk reclame waar het
hoofdkantoor en de bijkantoren gevestigd zijn en
dan in de laatste twee regels waar het naar toe
moet, welk pakket en volgnummer in pakket
(3788). De laatste (gedrukte) regel kun je
vertalen met “Maak deze som geld over in “guo
pi”, “national currency” volgens Mathews. Maar
welke “nation” is niet duidelijk. Het over te
maken bedrag is genoteerd in ‘handelsschrift’
(een gebruikelijke methode om snel getallen te
noteren) en is te ontcijferen als 15 en daaronder
een onbekend karakter dat ofwel de geldsoort
(een harde valuta) ofwel een groot aantal nullen
moet aangeven (de Chinese yuan was in deze
inflatieperiode immer vrijwel waardeloos).

De tweede is van 11 augustus 1948, gefrankeerd
met 550.000 Yuan, het juiste tarief in deze
inflatieperiode, en verstuurd van Xiamen
(Amoy) naar Rangoon. Links op de voorzijde
van de brief staan naam en woonplaats van de
afzender. In de middelste kolom staat de naam
van de geadresseerde 吳仕昌 (Wu Shi-Chang).
Rechts zien we het nummer van de overmaking

(491) en daaronder het overgemaakte bedrag.
Dat is op de zelfde manier geschreven. Er staat
nu 50 en daaronder het zelfde karakter om
muntsoort of hoeveelheid aan te geven.
Op de achterzijde zien we reclame, waar het
hoofdkantoor is gevestigd, waar de bijkantoren
zijn en een tekst die niet te vertalen is omdat de
laatste regel bedekt is.

De derde is gefrankeerd met 1.070.000 Yuan, het
juiste luchtposttarief naar Birma in deze
inflatieperiode (waar posttarieven vaak al na 10
of 20 dagen weer verhoogd werden). Het briefje
is verstuurd vanaf Amoy op 22 juni 1948. Rechts
onderaan staan weer het nummer van de zending
(2808) en het overgemaakte bedrag (29 met weer
de zelfde onduidelijke aanduiding voor
muntsoort of hoeveelheid).
Interessante briefjes, waar in China veel
belangstelling voor is!

Karper: lang leven voor de China Studiegroep
Het vijftigjarig bestaan van onze studiegroep is
een mooie aanleiding om nog even stil te staan
bij ons logo, de karper, en bij de
gekalligrafeerde tekst op de voorkant van ons
blad. Jos Daanen maakte daarvan een
presentatie tijdens onze bijeenkomst in januari.
Die is verwerkt in het onderstaande artikel.

“Vignet. Naar aanleiding van het verzoek om
een vignet te kiezen voor de Studiegroep heeft
het bestuur voorgesteld om de karper te kiezen.”

In de eerste jaarvergadering van onze
studiegroep, op 13 december 1969, werd voor
het eerst gesproken over het te kiezen logo .In
het verslag lezen we:

“'t Is duidelijk dat wij een boodschapper als postaal - symbool moeten kiezen. De boodschapper des hemels is de vijftenige draak, welk
symbool alleen de keizer mocht hanteren.
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In het volgende nummer van het Bulletin (#6,
juni 1970) lezen we een verdere toelichting van
de hand van Kees Wijdooge, waaruit we het
volgende citeren:
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Uiteraard hebben de Engelsen dit symbool tot
hun vignet gekozen. Een andere boodschapper is
de wilde gans, die, het is weer niet vreemd, de
Amerikanen tot hun vignet kozen.

ook karperschub. Waarschijnlijk zijn beide
betekenissen etymologisch verwant. Vandaar dat
men de legende over de keizerlijke brief niet al
te letterlijk moet opvatten.”
De karper werd vanaf nummer 6 van ons
Bulletin inderdaad op de eerste pagina van het
Bulletin afgebeeld. Het ontwerp is duidelijk
ontleend aan dat van de zegels en werd getekend
door Hendrik Oranje.

afb. 2 Logo’s van Engelse en Amerikaanse
verenigingen

Er blijft er nu nog één over die echter bijzonder
bij ons land past, namelijk de karper. Deze
legendarische vis zwom de Yang-tse af om de
keizer de overwinning van de legers te berichten
middels een briefje aan een van zijn schubben
genaaid." Aldus de voorzitter van onze
Studiegroep in een brief die tot gevolg heeft dat
op de eerste jaarvergadering inderdaad de karper
als vignet van de groep werd verkozen. De vis
prijkt thans voorin dit Bulletin en is een
vergroting van de afbeelding op de 20, 30 en 50
cents zegels van de uitgiften van 1897 en 1898
(ontwerp R.A. de Villard, steendruk Tokyo
Tsukiji Type Foundry, Japan; herdruk in
diepdruk Waterlow).

afb. 3 Karper in ontwerp van Hendrik Oranje

In het lustrumnummer van 1984 wordt echter
een nieuw ontwerp voor de eerste pagina van het
Bulletin geïntroduceerd, het ontwerp dat daar
ook vandaag de dag nog steeds te vinden is.
Daarin staat een nieuwe tekening van de karper
tussen de woorden China en Filatelie. Ook die
tekening is van de hand van Hendrik Oranje (en
geïnspireerd op de zegels uit 1897).

afb. 1 Zegels met draak, karper en gans (uitgifte
1897)

Naast deze springende karper, de vis par
excellence van het oude China treffen we in
dezelfde series afbeeldingen aan van de draak en
de vliegende gans.
De karper behoorde tot de meest bekende
bewoners van de wateren van het platteland van
Noord-China. (…) Ze komen veel in paren voor
en de rijke voortplanting van de karpers bracht
de Han-mensen ertoe deze vissoort te zien in
verband
met
een
grote
menselijke
vruchtbaarheid.(…) Derhalve is een karper een
in vele opzichten gelukkig symbool voor onze
Studiegroep. (…) Wat de oude legende betreft,
"hsin" of “sinn" betekent niet alleen brief maar
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afb. 4 Nieuwe karper in ontwerp van Hendrik Oranje

Vanaf 1972 werd het Bulletin met een rood
omslag uitgevoerd met daarop een Chinese tekst
en vanaf juni 1973 (#18) werd die Chinese tekst
vernieuwd. Daarover staat in dat nummer:
Vanaf het verschijnen van ons rode omslag was
het duidelijk dat het opschrift Chinees moest
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zijn, maar voor de kenner van Chinese karakters
stond er toch maar wat gebrekkig "Chinese
postzegel-vereniging". Toen het rode kaft aan
herdruk toe was, stond vast dat verbetering van
daze tekst wenselijk was. maar hoe en door wie?
Nu heeft onze Studiegroep reeds verscheidene
malen een beroep gedaan op het Sinologisch
Instituut te Leiden. (…) Wij hadden het
genoegen kennis te mogen maken met de heer
Y.H. Han. Deze komt uit Hongkong, is reeds
vier jaar in ons land en geeft in Leiden les in de
Chinese spraakkunst en de Chinese kalligrafie
oftewel schoonschrijfkunst. Het is indrukwekkend hem aan het werk te zien met het
penseel.
Voor ons bulletin heeft hij drie ontwerpen
gemaakt, de een nog mooier dan de andere! De
heer Han schildert de karakters en dit is
inderdaad kunst met een grote "K". Wij kozen de
karakters die U thans voor de eerste maal op het
omslag ziet staan en vergelijking met
voorgaande nummers is niet eerlijk maar wil
opzienbarend, vinden wij. (…) Wat ons betreft
mag dit kaft tot in lengte van jaren de inhoud van
ons bulletin blijven omhullen!

eerste nummer van 1987 stonden er nieuwe
karakters op het omslag. Daarover lezen we in
Bulletin #75 (juni 1987):
“Misschien is het u opgevallen dat de Chinese
tekst op de omslag van ons bulletin sinds het
maart 1987 nummer een kleine verandering heeft
ondergaan. Sinds mei 1973 sierden de oude en
wat zwaarder gekalligrafeerde karakters ons
bulletin. Dank zij de contacten van de heer Th.
G. van Mourik met de heer Han van het
Sinologisch Instituut, is de Chinese naam
opnieuw gekalligrafeerd in het moderne Chinese
schrift.
De heer Han is de welbekende kalligraaf uit de
Teleac cursus Chinees Ni Hao. Dankzij zijn
bijdrage is ook de kaft nu weer up to date. De
tekst is niet helemaal gelijk aan de tekst die tot
voor kort gebruikt werd. Zoals u wel hebt
opgemerkt is er een karakter aan de tekst
toegevoegd. Dit is het 5e karakter van boven. Dit
karakter betekent studie of studeren.
Voor degenen die het in het woordenboek willen
nazien geef ik hierna de gedrukte vorm weer en
de verkorte vorm zoals die nu wordt gebruikt:

學 学.”
Hiernaast een scan van deze originele kalligrafie,
die tot op heden op het omslag van ons blad
wordt gebruikt. Het is overigens niet zo
eenvoudig om dit nieuwe vijfde karakter ook
inderdaad in het Chinese woordenboek op te
zoeken zoals in het Bulletin werd gesuggereerd.
Het is in deze vorm in feite in geen enkel
beschikbaar woordenboek te vinden. Nou is dat
in die zin niet zo raar dat elk woordenboek een
selectie moet maken uit de uitzonderlijk grote
hoeveelheid karakters die ooit in China
ontwikkeld zijn. Maar tijdens de laatste
bijeenkomst van onze studiegroep in januari was
er nog onduidelijkheid of dit karakter überhaupt
wel ergens terug te vinden zou zijn.

afb. 5 1e, 2e en 3e calligrafie op de omslag

Dat gebeurde dan ook: deze karakters hebben
t/m 1986 op het omslag geprijkt. Vanaf het
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Kort daarna heeft Jozef Wagemakers het echter
toch gevonden op glyphwiki.org met het
nummer cc-4729. Daar wordt aangegeven dat
het verwant is met de meer gebruikelijke versies
van het karakter voor studie, die ook in 1987 al
in ons Bulletin werden getoond.
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Brievenbusstempel

Bovenstaande brief werd getoond op de
bijeenkomst van onze club in januari. Het gaat
om een brief van 18 juni 1920 (6e maand, jaar 9)
van Yangchow via Yenchengku naar Shangkang
(een plaats aan de kust ter hoogte van Shanghai).
Het bijzondere aan de brief is het rode stempel
op de achterzijde. Het is een (niet erg duidelijke)
afslag van een brievenbusstempel. Die waren in
gebruik bij de beheerders van de brievenbussen
die vaak bij ‘de winkel op de hoek’ stonden om
brieven te posten. Bij het legen van de bus zette
de beheerder er zo’n stempel op, vaak met rode
inkt. Er zijn zo’n 4000 van zulke stempels
bekend. Ze waren meestal van hout gemaakt en
sleten daardoor snel, zodat ze elk maar een korte
periode in gebruik waren. Van de meeste
stempels zijn maar erg weinig afslagen bekend
(10 of minder). In dit geval is het stempel extra
bijzonder omdat in het stempel geen plaatsnaam
is opgenomen. De tekst van het stempel (deels
slecht leesbaar) luidt slechts (vrij vertaald)
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‘brievenbus 19’. Naast dit stempel is slechts één
ander stempel bekend zonder plaatsaanduiding.

Velletje met ‘persoonlijke zegels’

Bovenstaand velletje geeft het beeld van de
‘Chinese droom’ met snelle communicatie en
transportmiddelen.
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Vredesduif op Chinese zegels
Mike Watson
Onderstaand artikel is een vertaling uit het blad
China Philately uit januari 1994
De betekenis van de duif die een olijftak draagt
komt uit het eerste Bijbelboek Genesis. In
hoofdstuk 8 daarvan wordt het verhaal verteld
hoe Noach een raaf en een duif uitzond vanaf de
Ark. De duif kwam terug met een olijftak, een
aanwijzing dat het water van de zondvloed zich
terugtrok en dat het land weer vruchtbaar was en
dat Gods woede was verminderd.
Sinds de stichting van de Volksrepubliek heeft
China veel werk gemaakt van het benadrukken
van de noodzaak van wereldvrede. De Chinese
post heeft daarom nogal wat zegels met een
(witte) vredesduif uitgegeven. Die zegels worden
hieronder in de tabel genoemd en daarna
getoond.
afb
1

datum
1-81950
15-81951
1-41952
2-101952
25-71953
7-111957
1-61958

serie
C5

zegel
alle

titel
Verdedig de wereldvrede

C10

alle

Verdedig de wereldvrede

C15

3-2

C18

alle

C24

alle

Internationale Dag van
de Arbeid
Aziatisch-Pacifische
vredesconferentie
Verdedig de wereldvrede

C44

5-3

C49

alle

20-71958
28-91959

C53

3-1

C67

3-3

16-61986
29-61989
20-32012

J128

1-1

J159

1-1

2012-5

2-2

13

2015

G39

1-1

14

23-22005

Taiwan

1-1

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12

14

1

4a

2

4b

40e jaardag van de
Russische Revolutie
Conferentie van de
Internationale
Vrouwenfederatie
Internationale
ontwapeningsconferentie
10 jaardag van de
stichting van de
Volksrepubliek
Jaar van de vrede
Eeuwfeest oprichting
Interparlementaire Unie
Vredesvogel en
vredesduif – gez. uitg.
met Israel
Vredesduif (persoonlijke
zegel)
Eeuwfeest van Rotary

3

5

Picasso heeft een groot aantal tekeningen van
vredesduiven gemaakt die een belangrijk
beeldmerk waren voor de vredesbeweging in de
jaren 1950. Voor de series 1, 2, 4a en 5 zijn die
tekeningen in het ontwerp gebruikt.

6

7
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8

9
12

10 en 11
[Na 1994 zijn er nog meer Chinese zegels met
een vredesduif verschenen, die niet in het
oorspronkelijke artikel stonden, waarvan er ook
een is uitgegeven in 2005 op Taiwan. De serie
2012-5 was een gemeenschappelijke uitgifte met
Israel ter gelegenheid van 20 jaar diplomatieke
betrekkingen met dat land; we tonen ook het
Israelische zegel. – vert]
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De nieuwe zijderoute

1

Johan Sevenhuijsen
Al een tijd lang komt regelmatig het Chinese
initiatief voor een ‘nieuwe zijderoute’ in het
nieuws. Vaak wordt dat in discussies verbonden
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met het streven van China om zijn (economische) macht in diverse richtingen uit te
breiden. Het is interessant daarbij stil te staan, al
was het maar omdat in 2017 het initiatief ook op
Chinese postzegels werd vereeuwigd.
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Om met dat laatste te beginnen: op 14 mei 2017
werd een zegel uitgegeven ter gelegenheid van
het tweedaagse Belt and Road Forum voor
internationale samenwerking dat plaatsvond op
14 en 15 mei in Beijing. Dat was een tweedaagse
infrastructuurtop die een impuls moest geven aan
de ontwikkeling van het initiatief.
De zegels werden ook uitgegeven in een op zijde
gedrukt velletje van 8 zegels (kennelijk een
verwijzing naar de zijderoute; zie afb. 1). Een
maand later werd ook nog een ‘zegel voor
speciaal gebruik’ uitgegeven met het zelfde
thema.
Maar waar gaat het nu eigenlijk om? Het Belt
and Road Initiative (BRI), ook bekend als de
One Belt One Road (OBOR) (Chinees: 一带 一
路) en de 21e-eeuwse Zijderoute, is een
ontwikkelingsstrategie van de Chinese overheid
met betrekking tot infrastructuurontwikkeling en
investeringen in 152 landen en internationale

organisaties in Europa, Azië, het MiddenOosten, Latijns-Amerika en Afrika. De leider
van de Volksrepubliek China, Xi Jinping, heeft
de strategie oorspronkelijk aangekondigd tijdens
officiële bezoeken aan Indonesië en Kazachstan
in 2013. "Belt" (gordel) verwijst naar de routes
over land voor weg- en spoorvervoer, genaamd
"the Silk Road Economic Belt"; terwijl "road"
(weg) verwijst naar de zeeroutes of de maritieme
zijderoute van de 21e eeuw.
De Chinese regering noemt het initiatief "een
poging om de regionale connectiviteit te
vergroten en een betere toekomst te omarmen".
Sommige waarnemers zien het als een streven
naar Chinese dominantie in mondiale
aangelegenheden met een op China gericht
handelsnetwerk.
Onderstaande kaart geeft een indruk van de
omvang van het initiatief.

Afb. 2 – Overzicht van de verschillende ‘gordels’ in het initiatief

Het initiatief kreeg al snel na lancering een
intensieve
berichtgeving
door
Chinese
staatsmedia en werd in 2016 het meest
genoemde concept in de officiële krant People's
Daily.
Het gordel- en wegeninitiatief heeft betrekking
op een "infrastructuurkloof" en heeft dus
potentieel om de economische groei in het
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Aziatisch-Pacifische gebied en Centraal- en
Oost-Europa te versnellen.
Het gaat om infrastructuurinvesteringen,
onderwijs, bouwmaterialen, spoorweg en
snelweg, auto, onroerend goed, elektriciteitsnet
en ijzer en staal. Sommige schattingen noemen
het Belt and Road Initiative al een van de
grootste infrastructuur- en investeringsprojecten
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in de geschiedenis, met impact op meer dan 68
landen, die samen 65% van de wereldbevolking
en 40% van het wereldwijde bruto binnenlands
product omvatten.
Eind maart 2019 tekende China's leider Xi
Jinping een infrastructuurplan met de Italiaanse
premier Giuseppe Conte. Italië werd de eerste
Europese macht die zich bij het Belt and Road
Initiative voegde, wat West-Europa als een
streven ziet, niet alleen voor meer zaken, maar
ook voor grotere geopolitieke invloed. Rome
heeft zijn bondgenoten gerustgesteld dat de
overeenkomst niet volledig bindend is en het
engagement van Italië voor zijn westerse
politieke en veiligheidsallianties niet ondermijnt.
Het Belt and Road Initiative is geografisch
gestructureerd langs verschillende landcorridors
en de maritieme zijderoute. Infrastructuurgangen
die ongeveer 60 landen omvatten, voornamelijk
in Azië en Europa, maar ook Oceanië en OostAfrika, zullen naar schatting US $ 4.800.000
kosten. De Silk Road Economic Belt omvat de
"gordel" landen die zich bevinden op de
oorspronkelijke Zijderoute via Centraal-Azië,
West-Azië, het Midden-Oosten en Europa. Het
initiatief roept op tot integratie van de regio in
een samenhangend economisch gebied door
infrastructuur
te
bouwen,
culturele
uitwisselingen te bevorderen en de handel te
verbreden. Afgezien van deze zone, die
grotendeels analoog is aan de historische
Zijderoute, is een ander gebied dat is opgenomen
uitgebreide "gordel" Zuid-Azië en ZuidoostAzië. Veel van de landen die deel uitmaken van
deze gordel zijn ook lid van de door China
geleide Aziatische infrastructuurinvesteringsbank (AIIB). De gapende behoefte aan kapitaal
op de lange termijn verklaart waarom veel
Aziatische en Oost-Europese staatshoofden
"graag hun interesse toonden om zich bij deze
nieuwe internationale financiële instelling aan te
sluiten”.
Het gaat al met al om verschillende ‘gordels’:
- De nieuwe Euraziatische landbrug, die loopt
van West-China tot West-Rusland via
Kazachstan, en omvat de Silk Road Railway
door de Chinese autonome regio Xinjiang,
Kazachstan, Rusland, Wit-Rusland, Polen en
Duitsland.
- De China-Mongolië-Rusland Corridor, die zal
lopen van Noord-China naar het Russische Verre
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Oosten.
- De China-Centraal-Azië-West-Azië Corridor,
die zal lopen van West-China naar Turkije.
- De China-Indochina Peninsula Corridor, die zal
lopen van Zuid-China naar Singapore.
- De economische corridor Bangladesh-ChinaIndia-Myanmar (BCIM), die loopt van ZuidChina tot Myanmar en officieel is geclassificeerd
als "nauw verwant aan het Belt and Road
Initiative" .
- De economische corridor China-Pakistan
(CPEC), die ook wordt geclassificeerd als "nauw
verwant aan het Belt and Road Initiative",
verzameling van infrastructuurprojecten voor
een bedrag van 62 miljard dollar in heel
Pakistan, gericht op snelle modernisering van de
vervoersnetwerken, energie-infrastructuur en
economie van Pakistan.
De Maritieme zijderoute van de 21e eeuw is een
aanvullend initiatief gericht op het investeren en
bevorderen van samenwerking in Zuidoost-Azië,
Oceanië en Noord-Afrika, via verschillende
aangrenzende wateren: de Zuid-Chinese Zee, de
Zuidelijke Stille Oceaan en het bredere gebied
van de Indische Oceaan. Het initiatief werd
daartoe voor het eerst voorgesteld door Xi
Jinping tijdens een toespraak voor het
Indonesische parlement in oktober 2013. Net als
zijn zusterinitiatief, de Silk Road Economic Belt,
zijn de meeste landen in dit gebied toegetreden
tot de door China geleide Aziatische
infrastructuurinvesteringsbank.
Veel van de betrokken landen zien perspectief
van economische ontwikkeling in deze plannen
en verwelkomen de investeringen die daarmee
gepaard gaan. Maar veel van die Chinese
investeringen hebben de vorm van langdurige
leningen en wanneer de betrokken landen die
niet volgens schema kunnen terugbetalen opent
dat de mogelijkheid voor China om belangrijke
infrastructuur, zoals havens of spoorlijnen,
rechtstreeks in handen te krijgen en ook om
anderszins economische macht in politieke
invloed te vertalen. Dat maakt dat de Europese
Unie en de Verenigde Staten de plannen met
gemengde gevoelens bekijken. Maar het is ook
duidelijk dat het toenemend gewicht van China
als economische macht een feit is waar hoe dan
ook rekening mee gehouden moet worden.
Bronnen: Wikipedia, the Economist
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Chinese douanepost in Seoul
Jozef Wagemakers
Het is niet zo goed bekend dat de Chinese post in
de periode 1890-1898 ook kantoren in Korea
had. Korea was tot 1895 een vazalstaat van
China (dwz Korea erkent de oppermacht van
China en om de zoveel jaar worden er geschenken, geld en graan naar China verscheept
als “schenking”, op zijn beurt garandeert China
de onafhankelijkheid en veiligheid van Korea).
De Chinese douane heeft een aantal kantoren in
Korea en als de douane ook de post gaat
verzorgen doen ook de kantoren in Korea mee
(in Seoul, Jenchuan en Pusan). Voor die postale
activiteiten zijn diverse stempels in gebruik
geweest.

de laatste daarvan met de data 4 november 1890
en x0 april 1895 (afb. 4).

Afb. 3 Twee typen stempels; eerste type toont ook
vroegste datum 4 november 1890

Afb. 4 Laatste datum stempel type 1

1

2

In de literatuur wordt maar één type van het
“H.O. of Customs Seoul” stempel (H.O. staat
voor Head Office) genoemd, zowel Roseway,
Padget, Chang, en andere schrijvers tonen
allemaal hetzelfde stempel zoals de schets uit
Padget (afb. 1).
Maar Hendrik Oranje heeft een exemplaar
gevonden dat in details afwijkt van deze schets,
vooral bij de symbolen onder en boven de datum
(afb. 2). Tegenwoordig moeten we dan meteen
op onze hoede zijn of dit geen vervalsing is,
zeker als in de literatuur geen enkele verwijzing
te vinden is.
Om hier uitsluitsel over te geven heb ik wat van
deze stempels bij elkaar gezocht om te kijken of
er een verband is.
Met wat hulp van Photoshop kunnen we min of
meer complete sjablonen van de beide stempels
maken (afb. 3).
Ik heb in de afgelopen tijd scans van 16
exemplaren gevonden van het in Padget
getoonde stempel. Hieronder toon ik de eerste en
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Maar na 1895 wordt er een ander stempel in
gebruik genomen. In eerste instantie leek me de
vervorming van het originele stempel een goede
reden maar waarschijnlijker is dat de oorzaak te
zoeken is in de Chinees-Japanse oorlog van
1894-1895. Japan bezet Korea en waarschijnlijk
is toen ook het oorspronkelijke stempel verloren
gegaan. Na de oorlog gaat kennelijk de Chinese
post gewoon verder alleen nu met een nieuw
type stempel iets groter en met de veranderde
ornamenten. Ik heb (inclusief de vondst van
Hendrik) 9 scans van zegels met dat nieuwe
stempel. De vroegste datum is 17 april 1897 en
de laatste 1 mei 1898 (afb. 5).

afb. 5 Vroegste en laatste datum van stempel type 2

Conclusie: er zijn wel degelijk twee
verschillende stempels in Seoul in gebruik
geweest. Voor zover het schaarse materiaal laat
zien is het eerste type gebruikt tussen november
1890 en april 1895 en het tweede type van april
1897 tot mei 1898. Maar zoals gebruikelijk bij
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stempels zullen er vast nog wel eerdere en latere
datums opduiken.
Brieven zijn schaars met dit type stempel.
Volgens de literatuur zijn er 9 brieven met kleine
draken en dit stempel bekend, brieven met de
zegels van de dowagers heb ik niet kunnen
traceren. Hieronder enkele voorbeelden.
Om te beginnen een uit de Mizuhara collectie.
Die brief (afb. 6) toont op de voorkant het ‘Seoul
Customs Mail Matter’ stempel, dat gebruikt
werd voor dienstpost en de correspondentie van
werknemers van de douane en hun familie (die
ook portvrijdom genoten).

wordt Korea ingelijfd als provincie van Japan.
Kennelijk zijn de postale activiteiten van de
Chinese douane in Korea in 1898 beëindigd.

Afb. 7 Brief van 2 MAY 1892 van Seoul naar Parijs,
gefrankeerd met 3 maal 3 ca ‘kleine draken’, via de
Franse post Shanghai (13 mei 1892)

Afb. 6 Brief naar Italië uit collectie Mizuhara met
stempel 30 APR 1891 op achterzijde; frankering met
25 c Franse post Shanghai 15 mei 1891

De tweede brief uit 1892 (afb. 7) is wel met
Chinese douanepost zegels gefrankeerd.
De derde brief (afb. 8) is in 1897 verzonden en
dus afgestempeld met het nieuwe stempel (al is
dat hier niet echt goed te zien).
Na de Chinees-Japanse oorlog is Korea geen
vazalstaat van China meer en “onafhankelijk”.
Dat duurt natuurlijk niet lang, vanaf 1897 krijgt
Japan weer toenemende invloed en al in 1910
China Filatelie 2019

Afb. 8 Brief van 25 OCT 1897 van Seoul naar
Berlijn via de Franse post in Shanghai;
aankomst Berlijn 8-12-97
literatuur:
Roseway, Sir David K.B.E. C.B., A Study of the
Cancellations on the First Two Issues of China (Large
and Small Dragons), China Clipper, 19, 50-76, 1955
Padget, P.I., The Postal Markings of China, London,
China Philatelic Society, 1978
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Bamboe op Chinese zegels

Xiao Rong
Bamboe is een van de meest kenmerkende
gewassen in China. U herinnert zich wellicht
nog het boek ‘Buigend bamboe’ van Carolijn
Visser, waarin zij reisverhalen over het China
uit de jaren 80 verzamelde. Onderstaand artikel
is geschreven door de ontwerper van een aan dit
gewas gewijde serie uit 1993. Het is vertaald uit
het blad China Philately van september 1993.
China is een land met de rijkste bamboebossen
ter wereld. Bamboe is een plant van de
bamboesubfamilie van de grasfamilie. Er zijn
ongeveer 12.000 soorten van 70 geslachten in de
wereld. Het is afkomstig uit Zuid-Amerika,
Afrika en subtropische gebieden, maar de meest
veelvuldige, grootste, meest verspreide en meest
productieve ter wereld is het ZuidoostAziatische moessongebied. Het zuidelijk deel
van China, met name het zuidwestelijke deel,
bevindt zich in het centrum van de oorsprong en
distributie van bamboe in Azië. Het
gecompliceerde terrein en de diversiteit van het
weer hebben de zuidwestelijke berggebieden van
China tot een belangrijke plaats van oorsprong
gemaakt van bamboe en de ontwikkeling van
verschillende soorten van de plant. Alleen al in
de provincie Yunnan zijn er meer dan 200
soorten bamboe.
Het Chinese ministerie van Posterijen en
Telecommunicatie heeft op 15 juni 1993 een
reeks speciale postzegels uitgegeven die aan
bamboe zijn gewijd. De set heeft vier zegels en
een miniatuurvel en toont vijf soorten bamboe
die inheems zijn in China en een hoge
economische
waarde
of
artistieke
aantrekkingskracht hebben. Getoond worden:
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(4-1) Zwarte bamboe (Phyllostachys nigra), 20
fen. Zwarte bamboe is een middelgrote en kleine
bamboe die groeit in een verspreid patroon. Het
eerste jaar is de steel groen en wordt paars-zwart
in het tweede jaar. Met een donkere kleur in
steel, wordt het vaak op binnenplaatsen of tussen
rotspartijen en paviljoens aan het water
gekweekt. Het kan ook worden gebruikt als
handvatten van paraplu's, hengels of in
miniatuurlandschappen. Het wordt voornamelijk
geproduceerd ten zuiden van de Gele Rivier.
(4-2) Jade ingelegde gouden bamboe
(Phyllostachys aureosu cata v. spectabilis) 30
fen. De bamboe is goudgeel met groene
uitstulpingen, zoals goud ingelegd met groene
jade. Met zijn rijke en frisse kleur heeft de soort
een speciale artistieke aantrekkingskracht. De
oorsprong van deze soort bamboe is de Yuntaiheuvel, de provincie Jiangsu.
(4-3) Dikke buik bamboe (Bambusa verttricosa),
40 fen. Het is een middelgrote tot kleine bamboe
die groeit in bosjes. Het is zo genoemd omdat
zijn secties kort en dik zijn, net zoals de buik van
een Boeddha. Het is een van de soorten met de
hoogste artistieke aantrekkingskracht. Het wordt
vaak geteeld op binnenplaatsen en in parken en
voor het maken van miniatuurlandschappen. De
soort groeit in hoge gematigde streken in de
provincies Guangdong, Fujian en Yunnan.
(4-4) Thee gesteelde bamboe (Pseudosasa
ambabilis), 100 fen. Het is een middelgrote
soort. Het wordt vaak in grote gebieden
gekweekt als een bamboebos. De secties zijn
Iang en soepel en recht en de bladen zijn dik en
stevig. De vormen van de stengels zijn goed en
ze hebben een textuur van goede kwaliteit, ideaal
voor het maken van meubels. Het is ontstaan in
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zuidelijke heuvelachtige gebieden van China en
is geïntroduceerd in Oost-China.

Miniatuurvel met Mao Bamboo (Phyllostachys
heterocyclacv. pubescens), 50 fen. Dit is een
speciaal soort bamboe dat in China voorkomt.
Het is wijd verspreid in het stroomgebied van de
Yangtze-rivier en heeft een hoge economische
waarde. Van de bamboesoorten is Mao-bamboe
de grootste, 20 meter hoog en 15 cm in diameter.
Tijdens het vroege voorjaar kunnen de scheuten
van de bamboe worden gebruikt als vers voedsel
of worden gedroogd of ingeblikt. De volwassen
bamboe is van hoge sterkte, met rechte
structuren, stevig en glad en goed van kleur. De
bamboe is op grote schaal verspreid in het
Tianmu-gebergte, Mogan Mountain, Changning
in Sichuan en Shishui in Guizhou, waar vaak een
zee van dergelijke bamboe te vinden is en een
toeristische attractie wordt.
Bij het ontwerpen van de bamboezegels heb ik
bijzondere
aandacht
besteed
aan
de
gemeenschappelijke kenmerken van bamboe en
de specifieke kenmerken van elke soort. De
gemeenschappelijke kenmerken zijn dat ze
allemaal twee takken in elke sectie hebben,
waarbij de kleine tak twee tot drie bladeren
heeft. De secties zijn vlak en hebben twee
uitstulpingen aan de kant waar de takken
uitschieten. Hun bijzonderheden zijn: de Maobamboe heeft kleinere, slanke en zachte
bladeren, waarvan de nieuwe fijne stapels en wit
poeder hebben; de zwarte bamboe wordt
bruinpaars tot paars-zwart in de stelen; de jade
ingelegde gouden bamboe is goudgeel van kleur,
met verschillende donkergroene uitstulpingen
die doorlopen; de Dikke buik bamboe heeft een
dikke stengel en veel takken, waarbij elke kleine
tak meerdere bladeren heeft en de secties kort en
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breed zijn, zoals knuppels of flessen; en de Thee
gesteelde bamboe heeft vlakke, lange stukken,
zonder knopen aan de gewrichten, en er zijn
meestal drie takken in elke sectie, waarbij elke
tak dicht bij elke sectie groeit en elke tak drie
bladeren heeft.
In tegenstelling
tot
de
bedektzadigen
(bloemplanten) waarvan de hoofdkenmerken
door de kleurrijke bloemen bepaald worden of
de naaktzadigen, waarvan de belangrijkste
kenmerken door de vrucht getoond kunnen
worden, zijn de specifieke kenmerken van
bamboe moeilijk te tonen. Ik probeerde de meest
representatieve delen te selecteren – de takken,
stengels en bladeren – en gaf ze het driedimensionale effect met vaste en zwakke
penseelstreken en met de tint verf, waardoor
variatie in de groene kleur ontstond.
In het ontwerp heb ik de aandacht gevestigd op
de nabijheid van de bladeren en takken door
gebruik te maken van de methode van de
traditionele Chinese schilderkunst, zodat het
beeld eenvoudig maar geconcentreerd is en de
bijzondere eigenschappen van bamboe –
elegantie, stevigheid en schoonheid – goed
getoond kunnen worden.

[Hierboven is van het velletje een speciale versie
getoond met een extra opdruk van een pandalogo, het getal 96 en een Chinese tekst die
verwijst naar de Chinese postzegeltentoonstelling in Hong Kong. Dit velletje heeft de code
PJZ-3 gekregen, maar is in China zelf niet via
reguliere kanalen te koop geweest. – red.]
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Nieuwe uitgiften Hong Kong

12 Januari 2019 - Chinees Nieuwjaar – Jaar van
het varken
Drie nieuwe uitgiftes ter ere van Chinees
Nieuwjaar, 2019 is het jaar van het varken.
De eerste is de ‘reguliere’ speciale uitgave met
vier zegels. Afgebeeld zijn:
$2 – Een varken uitgebeeld in stof met
tradioneel handwerk.
$3.70 – Een varken, uitgebeeld in houtsnijwerk
$4.90 – Een varken van aardewerk
$5 - Een varken uitgesneden uit groen jade
Op de zelfde datum zijn er verder nog twee
andere uitgiften verschenen.

De eerste is een blok met speciale goud en zilver
opdruk met de dierenriem symbolen van hond en
varken (2 maal $ 50) op een zegel met tab.

28 Februari 2019 - Government Flying Service
Government Flying Service (GFS) is een
paramilitair onderdeel van de Chinese
Strijdkrachten diensten met helikopters en
vliegtuigen verleent aan de regering van Hong
Kong.
Afgebeeld zijn:
$2 – Air Ambulance
$2.60 – Inshore Search and Rescue
$3.40 – Offshore Search & Rescue
$3.70 - Fire Fighting
$4.90 – Aerial Survey
$5 - Internal security

19 Maart 2019 - West Kowloon Cultural District
De missie van het Xiuq Centrum is het
behouden, promoten en ontwikkelen van
traditioneel Chinees Theater. Het ontwerp van
het centrum is geinspireerd op een Chinese
lantaarn.
HK Post heeft twee velletjes uitgebracht met
daarop het centrum afgebeeld. Het gewone
velletje heeft een waarde van $10; het tweede
heeft het zelfde ontwerp met daarin een zegel
van $20 met warme folie opdruk.

Derde uitgave op 12 januari zijn zegels met
zilverfolieopdruk die vier traditionele dierenriem
symbolen voor aap, haan, hond en varken tonen
(4 maal $ 10)
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)

24 januari 2019 – Goudvissen
Goudvissen komen uit China, ze zijn ontstaan uit
een mutatie van een karpersoort. Het kweken
van goudvis brengt volgens de traditie geluk. In
deze serie vier soorten:
(NT $ 6) Rode zwaluwstaart: in Japan en het
westen staat deze vis bekend als de 'komeet',
maar in Taiwan staat hij bekend als de 'rode
zwaluwstaart'.
(NT $ 6) Ryukin: de Chinese karakters zijn een
homoniem voor 'goud behouden', wat duidt op
een gevoel van voortdurende rijkdom en
overvloed.
(NT $ 12) Dragon Eye: de "dragon eye" of
"telescoop" goudvis heeft uitstekende ronde
oogbollen - het meest opvallende kenmerk - die
lijken op de ogen van een draak.
(NT $ 28) Goose Head Pearl Scale: dese goudvis
heeft grote en heldere schubben, die een
parelachtig uiterlijk hebben en hij heeft een
prominente ‘kap’ op de kop, waardoor hij lijkt
op een gans.

speciale geologische en ecologische kenmerken,
een overvloedig zeeleven ondersteunt.
(NT $ 8) Dongsha Atol: cirkelvormig atol met
een diameter van ongeveer 25 km, in miljoenen
jaren gevormd; de wrasse met rode borst komt
hier veel voor.
(NT $ 13) Dongsha Coral Reef: ecosysteem van
koraalriffen, dat een schitterend divers zeeleven
ondersteunt,
waaronder
de
Yellowhead
demoiselle.
(NT $ 15) Dongsha zeegrasbed: zeegrasbedden
verspreid over de lagunes op het eiland Dongsha
en de ondiepe zeeën rondom het atol vormen een
uitstekende leefomgeving voor kleine dieren,
waaronder de Gevlekte Adelaarsrog.
(NT $ 28) Dongsha-eiland is gelegen aan de
westelijke kant van het park, gevormd door
ophopingen
van
koraalzand
en
schelpfragmenten,. Het hele eiland is
laaggelegen en vlak, met een oppervlakte van
ongeveer 174 hectare. De Witborst waterhen is
de enige niet-migrerende vogel op het eiland.

20 maart 2019 Chinees Idioom
Na eerdere series uit 2015 en 2017 een 3e serie
zegels die bekende uitdrukkingen illustreren:
(NT $ 8) Zowel studenten als docenten leren van
het onderwijs
(NT$ 8) Bakstenen aanbieden om jade te krijgen
(NT$ 8) Houd van het huis en de kraai: als je
van iets houdt, houd je ook van alles dat daarmee
verbonden is
(NT$ 8) Levensecht
21 februari 2019 - Dongsha Atoll nationale park
Een serie van vier zegels over dit maritieme
nationale park dat ligt aan de noordelijke rand
van de Zuid-Chinese Zee en dat vanwege zijn
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2 april 2019 – Presidentieel kantoor
Het presidentiële kantoorgebouw van de
Republiek China (Taiwan) werd voltooid in
1919. In 1998 werd het aangewezen als een
nationale historische site. Het gebouw heeft een
23

majestueuze,
elegante
uitstraling
met
architectonische kenmerken met een hoge
esthetische waarde.
(NT $ 8, NT $ 13, NT $ 15) strip zegels: rode
bakstenen, bogen en pijlen, die het ontwerpethos
van het verleden, het heden en de toekomst van
het gebouw overbrengen
(NT $ 28) velletje: dit bevat een zegel met het
beeld van het presidentiële kantoorgebouw.

Velletje met ‘persoonlijke zegels’
Het velletje hiernaast is uitgegeven voor de Dag
van de Leraar, die in de Volksrepubliek sinds
1985 op 10 september gevierd wordt. Leraren
krijgen dan cadeautjes. Viering op 10 september
is wellicht ingesteld door de gelijkaardige
uitspraak tussen het woord "leraar" (教师 jiao
shi) en de twee cijfers 9 (九 jiu), 10 (十 shi) in
de datum.

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 twee voorbeelden:

Kavel 713 – Grote Draak 1 ca (SG 4 - brede rand) o; inzet € 100, bod € 180
Kavel 714 – Grote Draak 3 ca (SG 5 - brede rand) o; inzet € 100, bod € 80

Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod,
deskundige verkaveling en veel internationale klanten.
Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden.
Onze volgende veiling zal in juni plaatsvinden!

