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Redactioneel
Het zomernummer van deze jaargang bereikt u
inderdaad midden in de zomer. Het voelt
inmiddels wat minder zomers dan op de snikhete
dag van onze geslaagde jubileumviering… Over
die viering is in dit nummer natuurlijk een
terugblik te vinden en ook de hand-out van de
inleiding van Evert Jan Ouweneel die daar
gehouden is.
Voor de rest is dit nummer voor een groot deel
weer gevuld met onderwerpen die in de
bijeenkomst in april aan de orde kwamen: Tannu
Tuva en de beveiliging van zegels met tie-prints.
Een ander bijzonder onderwerp waar u een heel
stuk over kunt lezen is de ‘Republiek Formosa’
die in 1895 enkele maanden op Taiwan bestond.
Er zijn dit keer weer een groot aantal nieuwtjes
van de Volksrepubliek te melden.
Weer een nummer met vrijwel alleen nieuwe
artikelen uit eigen kring. Uw redacteur wenst u
weer veel leesplezier!

Bestuursmededelingen
Verslag bijeenkomst van 13 April 2019
Bij deze jaarvergadering van 2019 waren 15 leden
aanwezig en 3 leden hadden zich vooraf afgemeld.
Vergadering werd dit keer gehouden in
vergadercentrum La Vie in Utrecht, vlak bij onze
gebruikelijke locatie Vredenburg 19. Die is echter tot
medio september gesloten voor een verbouwing.
Om 10.45 opent voorzitter de vergadering. Hij heet
iedereen welkom en refereert aan ons aanstaande 50
jarig jubileum; al 28 personen hebben zich aangemeld.
Voorzitter vraagt aandacht voor het feit dat vier leden
een jubileum binnen de studiegroep vieren, nl.:
25-jarig Jubileum:
De heer J.A.J.G Vercruysse uit Sint-Martens-Lennik,
België.
De heer M.J.M.C. Symens uit Boechout, België.
40-jarig Jubileum:
De heer W.J. Jansse uit Bergambacht.
De heer J.A. Sevenhuijsen uit Schiedam.
Helaas konden drie van deze leden niet aanwezig zijn.
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Voorzitter Johan Sevenhuijsen werd echter door de
aanwezigen gefeliciteerd en uit hand van secretaris
Willem Terlouw ontving Johan de oorkonde voor 40jarig lidmaatschap en bijhorende attentie.
Bij de jaarcijfers 2018 had Cheng Lin vraagtekens bij
de grote sprong die de kosten voor de vergadering in
de begroting 2019 hadden gemaakt. Penningmeester
Willem Terlouw gaf aan dat de oorzaak enerzijds de
hogere kosten voor de alternatieve vergaderlocatie
was, en geen andere (goedkopere optie) voor handen
was en anderzijds de keuze om ook de diverse kosten
van een vergadering (koffie, beamer etc.) bij de
vergadering te boeken i.p.v. bij diversen.
Na dit antwoord werd de verklaring van de
kascommissie, Jaap Eijkenduijn en Ger van Driel,
voorgelezen en als resultaat het bestuur gedechargeerd
voor het gevoerde financiële beleid over 2018.
Volgens circulatieschema Bestuursleden is onze
bibliothecaris Jozef Wagemakers aftredend, maar
bereid gevonden om zich herkiesbaar te stellen. Jozef
Wagemakers wordt met algemene stemmen herkozen
als algemeen bestuurslid.
Voor aspirant leden mevr. S.M. Jaspers uit Den Haag
en dhr. A.H. Jacobs uit Gennep waren geen bezwaren
ontvangen bij het bestuur en ook aanwezigen hebben
geen bezwaar. Zij worden bij ons welkom geheten.
Jos Daanen geeft een presentatie over de postale
geschiedenis van Tanna Tuva. Voor vele aanwezigen
was dit een onbekend onderwerp en het was
interessant te horen (en te zien) hoe in de enkele jaren
dat dit staatje heeft bestaan er toch een aanzienlijk
aantal zegels is uitgebracht. Zie het artikel elders in dit
blad.
Bij de bespreking van brieven toont Ton van Doornen
enkele brieven met zogenaamde tie-prints (zie het
artikel elders in dit nummer)
Bij de Rondvraag geeft Johan aan dat hij zeker weer
open staat voor kopij voor het komende blad. Dick van
Eijl geeft aan dat er nog velletjes jubileumzegels te
koop zijn.
Na de pauze veilt Jos Daanen de 100 kavels van
veiling 232; 65 kavels werden verkocht (38
schriftelijke biedingen) en 35 kavels gingen retour.
De Voorzitter sluit rond 12.30 uur de vergadering.
W.Terlouw
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Velletjes Jubileumzegels
We hebben speciale zegels laten maken om de
uitnodiging voor onze Jubileumviering te
verzenden. Van die zegels zijn via Dick van Eijl
nog een aantal velletjes beschikbaar voor
belangstellenden. Zijn mailadres en telefoonnummer staan in het colofon.

Verslag Jubileumviering

We kunnen terugkijken op een prachtige viering van onze 50e verjaardag als Studiegroep op een zeer
warme 1 juni j.l.. Aan het eind van de morgen verzamelden de 50 deelnemers zich bij Oriënt Plaza in
Nijmegen. Dat bleek een fraaie en uitgebreide locatie waar we ontvangen werden in een bovenzaal. Er
was een flinke groep leden aanwezig die niet tot de vaste bezoekers van onze bijeenkomsten behoren en
gelukkig ook een groot aantal belangstellende partners. Na een goed verzorgde lunch met dim sum
hapjes en na het maken van de hierboven getoonde groepsfoto was het woord aan Evert Jan Ouweneel.
Die nam ons op een heel boeiende en toegankelijke manier mee door een overzicht van de geschiedenis
van China en de rol die China in de wereld speelt en zal gaan spelen. In de drie uur dat hij aan het woord
wist hij grote verbanden te leggen en kwamen belangrijke factoren naar voren die in de gehele historie
een centrale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van China. Hij had aan de aanwezigen een dankbaar
publiek. Een handout met de hoofdpunten van zijn uiteenzetting is elders in dit blad opgenomen.
Johan Sevenhuijsen stond stil bij de geschiedenis van onze Studiegroep in de afgelopen 50 jaar. Hij
memoreert de groei over een reeks van jaren. Die is inmiddels voorbij, maar de groep is nog steeds
stabiel en actief. De aanwezige leden van het eerste uur (Ton van Doornen, Cheng Lin, Hendrik Oranje
en Kees Wijdooge) kregen een attentie en ook werd nog gememoreerd dat Jan Bertens deze viering net
niet meer heeft kunnen meemaken. Het was mooi dat zijn weduwe en twee dochters wel als speciale
gasten aanwezig waren.
De dag wordt afgesloten met een heerlijk Chinees diner in een geanimeerde sfeer. Alle aanwezigen
benadrukten bij het afscheid dat ze het een mooie en goed georganiseerde lustrumviering vonden. De
lof daarvoor gaat vooral naar Jos Daanen, die het programma en de locatie geregeld heeft.
Op naar het volgende lustrum: het 60-jarig bestaan heeft immers voor Chinezen een bijzondere
betekenis!
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De ‘Republiek Formosa’ op Taiwan
Johan Sevenhuijsen, Jozef Wagemakers
Ons verzamelgebied kent een rijkdom aan
‘uithoeken’ die het gevolg zijn van de politieke
strubbelingen die China in het grootste deel van
de postale periode hebben gekenmerkt.
Hieronder richten we ons op een van die
uithoeken: de Republiek Formosa, ook wel
bekend als Zwarte Vlag republiek, die gedurende
enkele maanden in 1895 op Taiwan bestond en
die zijn eigen postale nalatenschap heeft.
Historische achtergrond
De Chinees-Japanse oorlog van 1894-95 was
voornamelijk het gevolg van spanningen over de
invloed van beide landen in Korea. In het vorig
nummer van ons blad werd daaraan al aandacht
besteed toen het ging over de in Korea gebruikte
stempels van de Chinese douane post. De oorlog
verliep voor China desastreus en werd beëindigd
na vredesbesprekingen die leidden tot het in april
1895 in het Japanse Shimonoseki ondertekende
vredesverdrag. In dat verdrag kreeg Japan een
aantal belangrijke concessies. Daarbij werd ook
het eiland Taiwan ‘voor eeuwig’ aan Japan
overgedragen.
Toen het nieuws over het verdrag op Taiwan
bekend werd besloot een aantal aan de Chinese
Qing regering verbonden notabelen zich tegen die
overname te verzetten. Op 23 mei 1895 werd door
hen de ‘Republiek Formosa’ uitgeroepen en de
laatste gouverneur-generaal van het eiland, Tang
Jingsong, werd tot president benoemd. Er werden
diverse ministeries gevormd en een vlag
ontworpen, waarop een tijger op een
donkerblauwe achtergrond te zien is.

Een overgebleven exemplaar van de vlag wordt in
een museum in Taipei tentoon gesteld en is in
2008 ook afgebeeld op een Taiwanees zegel uit
een velletje.
China Filatelie 2019

De Chinese regering kon dit initiatief (in het licht
van het recente vredesverdrag) natuurlijk niet
openlijk steunen. Er werd zelfs een keizerlijk
bevel uitgestuurd waarin Tang werd bevolen naar
Beijing terug te keren. Inmiddels werden de
Chinese troepen op het eiland onder bevel van de
Republiek geplaatst en de hoop was daarmee de
Japanners buiten de deur te houden. Die hoop was
van korte duur. Op 29 mei 1895 landden Japanse
troepen in het noorden van het eiland en begonnen
een snelle opmars naar het zuiden. Begin juni
werd Taipei al ingenomen en president Tang
vertrok op 6 juni naar het vasteland. De republiek
trok zich toen terug op de zuidelijke stad Tainan,
waar legerleider Liu Yongfu de nieuwe
opperbevelhebber werd. Die was in die tijd
bekend als leider van het ‘Leger van de Zwarte
Vlag’, dat successen had geboekt in de strijd
tegen de Fransen in Vietnam. De Japanse opmars
naar het zuiden werd door een aantal
schermutselingen en door Chinese guerrilla
activiteit vertraagd. De slag bij Baguashan op 27
augustus was een beslissende nederlaag voor de
troepen van de Republiek en op 21 oktober werd
Tainan ingenomen, waarmee de Republiek na 151
dagen weer ter ziele ging. Overigens bleef er nog
wel een tijd lang sprake van gewapend verzet
tegen de invasie, en het duurde nog enkele jaren
van geweld en ellende voordat het eiland als
Japanse kolonie gepacificeerd was. In een
terugblik schreef de Japanse beambte Inazo
Nitobe in 1912 dat “de Republiek Formosa maar
enkele maanden bestond en niets heeft nagelaten
dan een aantal postzegels die voor verzamelaars
waardevol zijn”.
De postzegels en hun gebruik
Het wordt tijd ons met die postale erfenis bezig te
houden. De zegels zijn als lokale of provinciale
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uitgiften opgenomen in de catalogi, zoals de
Michel, de Stanley Gibbons en de Chan.
In de China Clipper vonden we een reproductie
van een artikel van de goed ingevoerde journalist
James Davidson uit 1895 over de uitgifte van deze
zegels. Dat vertelt dat de republikeinse regering
in Tainan voorschreef dat alle post op het eiland
en naar het vasteland via de postdienst van de
republiek moest lopen en gefrankeerd moest
worden met de daartoe uitgegeven postzegels. Er
zouden volgens dat artikel 9300 brieven met
zegels van de eerste uitgifte zijn vervoerd en 8000
met zegels van de latere uitgifte. Het voorschrift
zou vooral bedoeld zijn om geld voor de
Republiek binnen te halen. Deze tekst is indertijd
ook (in Hong Kong) als losse folder uitgegeven
met daarin geplakt een serie van de zegels.
In de loop der jaren is nog diverse malen over
deze uitgiften, het gebruik daarvan en de
vervalsingen gepubliceerd. Hieronder een
samenvatting van wat er tot nu toe duidelijk is.

stempel aangebracht. Dat maakte het mogelijk om
de postzegels van alle waarden van één cliché (of
stempel) te drukken, waarbij de waarde later werd
ingevoegd. De zegels zijn dus daadwerkelijk stuk
voor stuk gedrukt (of gestempeld).
Dat er drie uitgiften zijn is alleen het gevolg van
het achtereenvolgende gebruik van drie
verschillende clichés/stempels met het zelfde
ontwerp. De verschillen zijn door de veelal
onduidelijke druk moeilijk te zien. De meest
duidelijke illustraties zijn in de Chan catalogus te
vinden, waar het onderscheid tussen de tijgers,
tussen de karakters bovenaan en tussen de
waarde-stempels getoond worden.

Tijgers van 1e, 2e en 3e uitgifte

Drie uitgiften

Landsnaam van 1e, 2e en 3e uitgifte

100 cash violet
In de diverse catalogi worden drie uitgiften
onderscheiden die tijdens het bestaan van de
Republiek in omloop zijn gekomen. Het ontwerp
komt overeen: een tijger als centraal motief met
daarboven vijf karakters voor ‘Republiek
Formosa’ (tai wan min chu kuo). Aan de
linkerkant staan drie karakters 士担帋 (shidanzhi
in pinyin). Een groep ongebruikelijke karakters,
vertaalprogramma’s of woordenboeken weten
hier geen raad mee. Verschillende bronnen geven
aan dat ze staan voor ‘postzegel’, maar het is
onduidelijk waarom niet de gebruikelijke term
‘you piao’ gebruikt is. Aan de rechterkant staat de
waarde. Het karakter voor ‘cash’ is onderdeel van
het ontwerp, maar de twee karakters daarboven
die de waarde aangeven zijn met een apart
28

Waardestempels van 1e, 2e en 3e uitgifte
Eerste uitgifte
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De bronnen geven aan dat de eerste zegels eind
augustus 1895 in omloop kwamen. De eerst
bekende datum is 18 augustus. Ze zijn gedrukt op
dun, doorschijnend papier in vellen van 100 (10 x
10) en ze zijn ongetand uitgegeven. Er zijn de 30
cash groen (verschillende tinten, zeer instabiele
inkt), de 50 cash rood en de 100 cash paars.
Doordat de zegels los gedrukt zijn varieert hun
onderlinge afstand op het vel aanzienlijk.

De 30 cash is nu in blauw uitgevoerd, de 50 cash
in rood en de 100 cash in violet. De 2e uitgifte is
behoorlijk schaars. Stempels zijn alleen tussen 8
en 11 september bekend. Kennelijk is het stempel
maar kort in gebruik geweest. Of het beschadigd
is geraakt of werd vervangen vanwege te slechte
kwaliteit is onduidelijk.
Derde uitgifte

Tweede uitgifte

Het 2e cliché is vervangen door het cliché van het
3e ontwerp, aangeleverd vanuit Amoy. Er bestaat
een veldeel waarop die overgang te zien is: deels
met zegels van de 2e en deels met die van de 3e
uitgifte.

Serie zegels van 2e uitgifte uit in Hong Kong
uitgegeven folder
Begin september kwam het 2e cliché in gebruik.
De rapporten duiden erop dat uit Canton niet
alleen het nieuwe cliché, maar ook het voor de
zegels gebruikte papier is aangevoerd. Dat is
dikker en van Engels fabricaat, in elk vel is het
watermerk ‘1011’ te vinden. De zegels zijn ook
van een perforatie voorzien. Het papier is met
perforatie 11,7 geleverd en in Tainan zijn alleen
de zegels er nog op gestempeld in vellen van 144
(16 x 9). Daarnaast is ook gebruik gemaakt van
kleinere vellen van 63 zegels (9x7) met perforatie
11,3 en met het watermerk ‘Dorling & Co.,
London’.
China Filatelie 2019

Blok met de bovenste 6 zegels cliché 2, de onderste
cliché 3. Zegel 5 en 6 zonder waarde aanduiding.
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Het gaat om de 30 cash in blauw tot blauw-zwart,
maar ook groen tot blauw-groen, 50 cash rood en
100 cash paars of ook blauw-zwart. Kennelijk
zijn de diverse inkten gebruikt zoals die
voorhanden waren. Het papier is hetzelfde als dat
gebruikt is voor de 2e uitgifte, beide papiersoorten
komen ook hier voor. Gebruik van zegels van
deze uitgifte is bekend vanaf 26 september.
Vierde uitgifte?
In diverse bronnen en catalogi wordt nog een 4e
uitgifte gemeld. De bronnen zijn het erover eens
dat die pas is gemaakt na de val van de Republiek,
maar voor de rest is veel onduidelijk. Zo wordt
door sommigen gesteld dat in deze uitgifte de
waarde aanduiding onderdeel zou uitmaken van
het cliché, wat zou betekenen dat er drie nieuwe
clichés gemaakt zouden moeten zijn. Dat is zeer
onwaarschijnlijk, omdat het onderscheid in
ontwerp met het 3e cliché erg moeilijk aan te
geven is.

Cliché 3A, 50 en 100 cash

Uit de illustratie hierboven blijkt dat het verschil
zit in de afgeronde hoeken en ook loopt de linker
kaderrand niet meer recht. Andere bronnen
houden het er dan ook op dat deze uitgifte
gemaakt is met het 3e cliché dat afgeronde hoeken
heeft gekregen. Het gaat dus niet om een 4e
uitgifte, maar om een nadruk die beter met ‘3A’
aangeduid kan worden. Waarschijnlijk lijkt dat bij
de inval van de Japanners in Tainan de clichés
voor zegel en waarden en het papier in veiligheid
zijn gebracht, maar dat het cliché voor het zegel
daarbij gebutst is geraakt. De kleuren in deze
uitgifte zijn 30 cash groen, 50 cash rood en 100
cash paars of licht blauw. Afgestempelde zegels
zijn niet bekend, wat bevestigt dat ze gemaakt zijn
toen de clichés en het papier nog beschikbaar
waren, maar de stempels niet meer.
Gebruik van de zegels
Voor het afstempelen van de zegels zijn twee
stempels in gebruik geweest. Hieronder de aan
Chang ontleende afbeelding daarvan.
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Gebruik is vastgesteld met data tussen 18
augustus en 18 oktober 1895. Ook hierover zijn
de berichten in de literatuur niet eenduidig, maar
het lijkt waarschijnlijk dat het stempel ‘Taiwan
Republic, Tainan’ inderdaad in Tainan gebruikt is
en het stempel ‘Formosan Republic, Taiwan’ in
de plaats Taiwanfu, die ook in het door de
Republiek beheerste deel van het eiland lag.
Er zijn in principe drie verschillende vormen van
gebruik te onderscheiden: ‘echt’ postaal gebruik
voor correspondentie; filatelistisch gefrankeerde,
maar wel gelopen brieven en tenslotte
afstempeling van zegels op enveloppen die verder
niet postaal gelopen hebben (maar die wel van een
adres voorzien kunnen zijn).
Van de eerste categorie (in het Duits met
Bedarfspost aangeduid) zijn geen voorbeelden
bekend. Afbeeldingen van binnen Formosa
gelopen brieven zijn al geheel onbekend. Maar
verder geldt dat er geen publicaties zijn over
posttarieven, zodat niet na te gaan is wat er
eigenlijk op een brief naar een plaats op het
vasteland geplakt zou moeten worden. We
kunnen er dus van uit gaan dat alle bekende
brieven filatelistisch gefrankeerd zijn.
Op de meeste van de 150 bij ons bekende brieven
is een complete serie geplakt of in andere gevallen
één zegel, maar daarbij komen alle drie de
waarden voor op brieven naar de zelfde
bestemming. Het is vervolgens de vraag of die
brieven misschien weliswaar filatelistisch
gefrankeerd zijn, maar wel gelopen hebben: door
de post-autoriteit naar de bestemming vervoerd
en daar overgedragen aan de plaatselijke post. Dat
zou moeten blijken uit aankomststempels (die in
die tijd standaard geplaatst werden) en ook uit het
heffen van port. De Republiek was immers door
geen enkel land erkend en er waren geen
overeenkomsten met bijvoorbeeld de lokale
postdiensten in Amoy of Shanghai.
Er zijn maar een paar brieven bekend die aan dat
criterium voldoen.
Op de omslag staat een brief van 4 september van
Tainan naar Amoy, gefrankeerd met een complete
set van de 1e uitgifte, aankomst in Amoy op 7
september. In theorie zou dit een gelopen brief
China Filatelie 2019

kunnen zijn, op die datum zijn er nog geen
postage due zegels beschikbaar in Amoy en
brieven krijgen dit “Postage Due met daaronder
de waarde” stempel. Toch kun je betwijfelen of
deze brief daadwerkelijk langs postale weg
verstuurd is van Taiwan, waarschijnlijker is dat
hij is meegenomen uit Taiwan en vervolgens
aangeboden in Amoy en daar beport omdat de
zegels van de Republiek daar niet erkend worden.
Overigens is geen van de 3 zegels “tied to cover”:
de stempels staan alleen op de zegels en niet op
de envelop.
Andere op het eerste gezicht in Amoy beporte
brieven dragen portzegels die hoogstwaarschijnlijk op de stempeldatum nog niet in gebruik
waren, stempels die in Amoy überhaupt niet
gebruikt zijn en andere kenmerken van
maakwerk. Al met al is het buitengewoon
onwaarschijnlijk dat er vanuit de Republiek door
een postdienst brieven vervoerd zijn die verder
behandeld zijn door een lokaalpost.
Tung (1976) toont onderstaande brief:

Het is een brief van Taiwanfu naar Swatow, 8
september 1895. Het 100 cash zegel is van de 2e
uitgifte en dit is de eerste datum daarvan op brief.
Geen aankomststempel, dus waarschijnlijk niet
gelopen. Het rode stempel is wel van een privé
postbezorging uit Swatow, die in theorie
ingeschakeld zou kunnen zijn om de brief te
bezorgen. De Chinese tekst links is “Swatow,
Customs” Er zijn nog twee andere, vrijwel
identieke, brieven bekend.
Alle overige brieven horen zeker tot de 3e
categorie: op een envelop geplakte zegels die zijn
afgestempeld of afgestempelde zegels die op een
envelop zijn geplakt. Tot die laatste groep horen
de brieven (waarvan er tientallen bestaan) met een
voorgedrukt adres van een onderneming in Amoy
en als afzender (op de achterflap) ‘The National
Bank of China, Amoy’.
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Zij zijn gefrankeerd met zegels van de 1e uitgifte
en hebben een afstempeling van 5 of 12
september. In alle gevallen staat het zegel geheel
op de zegel (en dus niet op de envelop). Dat
betekent dat ze zijn gemaakt met zegels uit
voorafgestempelde vellen, zoals het hieronder
afgebeelde veldeel van 12 met afstempeling van
12 september. De brieven hebben allemaal een
aankomststempel van Amoy Local Post van 20
september. Duidelijk filatelistisch maakwerk.

Tot deze 3e categorie horen ook de (eveneens
relatief veel voorkomende) brieven van het
Chinese ‘Red Band’ type, gefrankeerd met een
zegel of een serie en afgestempeld en daarna
(zoals te zien doordat de adressering veelal over
zegel en stempel heen staat) voorzien van een
adres dat in veel gevallen vrijwel geheel
onleesbaar is (ook voor mensen die Chinese
karakters kennen). Het is zeer onwaarschijnlijk
dat deze brieven postaal verder zijn gekomen dan
het kantoor waar de zegels zijn afgestempeld. Van
het zelfde type zijn ook enveloppen met stempel,
maar zonder adressering bekend. Op het omslag
staat een voorbeeld, een brief met een serie van
de 1e uitgifte van 12 oktober van Tainan naar
Hong Kong, ook zonder aankomststempel of
beporting (wat de Britse autoriteiten daar zeker
niet zouden laten passeren).
Op de volgende pagina staat nog een voorbeeld,
een Red Band envelop met 50 cash zegel van 3e
uitgifte, gestempeld Taiwanfu 1 oktober 1895.
Adres later aangebracht (deels over het zegel).
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verschillende landen uit dat gebied. Deze
vervalsing (of fantasie-versie) heeft het
onmiskenbare voordeel dat hij veel duidelijker
gedrukt is dan de originele zegels, maar de
gelijkenis met die originelen is ver te zoeken!

‘Mickey Mouse’-vervalsing

Juist zeer recent duiken er nieuwe moderne
vervalsingen op eBay op. Ook weer veel mooier
gedrukt dan de originelen, maar qua ontwerp
goed gelijkend. Pas op!

Vervalsingen
Van deze zegels zijn verschillende vervalsingen
bekend, waarvan er een aantal al kort na de
uitgifte van de originele zegels verschenen.
Veelal zijn die vervalsingen beter gedrukt, ook is
veelal de waarde met het zegel mee gedrukt (niet
apart ingestempeld).

Oudere vervalsingen in 2 typen

Hierboven zijn twee verschillende typen
vervalsingen te zien, de onderste daarvan is in de
literatuur gebruikt als afbeelding van ‘type 4’ met
in het cliché geplaatste waarde-aanduiding.
Een opvallende is de zogenaamde ‘Mickey
Mouse’ vervalsing, die in diverse havensteden in
Zuid-Oost Azië werd verkocht op ‘souvenirbladen’ met (fantasie-versies van) zegels van
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Conclusie
Al met al is de Republiek Formosa een
interessante episode uit de geschiedenis van
Taiwan. De postale status van de uitgegeven
zegels is zeer twijfelachtig. Vergeet niet dat in
1895 alleen nog maar de douanepost en de lokale
postdiensten bestonden; de Keizerlijke post
startte pas enkele jaren later. Ervaring met
reguliere postdiensten was er dus eigenlijk alleen
onder de buitenlanders die in het land woonden
en als je kijkt naar de Engelstalige stempels en
ziet hoe de zegels van de Republiek Formosa
gebruikt zijn waren het vooral die buitenlanders
die ze kochten en daarmee geld in het laatje
brachten voor de republikeinse regering. Dat
laatste lijkt ook de voornaamste drijvende kracht
achter de uitgifte te zijn geweest. In hoeverre de
zegels en brieven het verzamelen waard zijn moet
iedereen natuurlijk voor zichzelf bepalen. Als je
het materiaal kunt vinden is in ieder geval genoeg
aan uit te zoeken!
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Tannu Tuva
Johan Sevenhuijsen
Tijdens de bijeenkomst in april toonde Hendrik
Oranje zijn verzameling van de zegels van Tannu
Tuva en Jos Daanen presenteerde daarbij de
historische achtergrond. Hieronder gaan we
verder in op dit aparte verzamelgebied.
Geschiedenis
Tannu Tuva is een gebied (oppervlakte 4 x
Nederland) dat tegenwoordig deel uitmaakt van
de Russische federatie. Het ligt tegen het
noordwestelijk deel van Mongolië aan. Aan het
begin van de vorige eeuw maakte dit gebied deel
uit van het Chinese rijk, als uithoek van de
vazalstaat Mongolië. Na de revolutie van 1911 en
het einde van het keizerrijk riep Mongolië zijn
onafhankelijkheid uit, maar in het landsdeel
Tannu Tuva waren er landheren die aanstuurden
op een stevige band met Rusland. Vanaf 1912
stuurde Rusland troepen het gebied in met als
excuus dat er aanvallen op Russische burgers
plaatsvonden. In 1914 werd het gebied als
protectoraat bij het Tsaristische rijk ingelijfd en
werd ook een stad gesticht die als hoofdstad voor
het gebied fungeerde. Na de Russische Revolutie
van 1917 kregen Bolsjewieken ook in dit gebied
voet aan de grond. Zij bepleitten vorming van een
onafhankelijke staat. Met steun vanuit de SovjetUnie werd op 14 augustus 1921 de onafhankelijkheid van Tannu Tuva uitgeroepen.

Tannu verwijst naar de Tannu-ola bergen en Tuva
naar de naam van de dominante bevolkingsgroep.
De staat had in die tijd zo’n 60.000 inwoners,
meest nomadische herders. Vanaf 1926 werd de
naam ‘Volksrepubliek Tuva’ en de naam van de
hoofdstad Kyzyl (rood). Het land werd overigens
alleen door de Sovjet-Unie en Mongolië erkend.
De eerste leider van het land, Donduk Kuular,
China Filatelie 2019

probeerde het land als boeddhistische staat te
profileren, maar hij werd in 1929 afgezet en
vervangen door een regering van aan Stalin
getrouwe volkscommissarissen. Vanaf 1932 was
Salchak Toka de leider daarvan. Op 13 oktober
1944 werd het land (op verzoek van het
plaatselijke parlement) opgenomen in de SovjetUnie. Toka werd partijleider van de ‘autonome
republiek’ en hield die post tot zijn dood in 1973.
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie bleef het
gebied onderdeel van de Russische Federatie als
‘Republiek Tyva’.
Postale geschiedenis
Het land is dus van 1921 tot 1944 nominaal
onafhankelijk geweest en dankt zijn voornaamste
bekendheid aan de postzegels die in die periode
werden uitgegeven en die een tijd land erg
populair waren onder verzamelaars. Nu past
daarbij meteen de kanttekening dat het overgrote
deel van die postzegels hoogstwaarschijnlijk
nooit in de buurt van het land van uitgifte zijn
geweest. Ze zijn gedrukt in en werden verspreid
vanuit Moskou. De Michel waarschuwt dat in
Moskou ook duplicaat stempels van Tannu Tuva
gebruikt werden om zegels af te stempelen.
De postdiensten in het gebied werden pas gestart
na de Russische bezetting van 1914. Er werd toen
een postkantoor gevestigd in het toen gestichte
Byelotsarsk (stad van de witte tsaar). Post van dat
kantoor is volgens de literatuur niet bekend. Na
de onafhankelijkheid van 1921 bleven de
Russische postbeambten op hun post en werden
ook Russische zegels verder gebruikt. Post uit die
periode is ook uiterst schaars. Pas in 1926 werden
de eerste eigen zegels uitgebracht. Hieronder
worden die verder beschreven en getoond. In die
tijd was er nog steeds maar één postkantoor in de
hoofdstad, die nu Kyzyl heette. Pas na 1934
werden andere kantoren geopend en in 1938
waren er acht. De daar binnenslands verzonden
post kon met de eigen zegels gefrankeerd worden
en ook de Sovjet-Unie en Mongolië erkenden
deze zegels, zoals blijkt uit onderstaande brief uit
1927 naar Moskou (al kan die ook heel goed in
Moskou gemaakt zijn).
Tuva was echter geen lid van de UPU, dus post
naar andere landen moest (bij)gefrankeerd
worden met zegels van de Sovjet-Unie. Er zijn
enkele brieven bekend met zo’n mengfrankering.
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In 1927 zijn de hoogste waarden van deze serie
lokaal middels een handstempel overdrukt met
een nieuwe waarde in kopeken.
R-brief van Kizil naar Moskou, 20 X 27

In 1927 verschijnt dan een eerste serie met diverse
voorstellingen van het leven en de natuur in Tuva,
met waarden in kopeken en Roebel.

Maar soms zijn er ook brieven
‘doorgeglipt’, zoals blijkt uit de
bovenstaande aangetekende brief uit
1935 van Turan naar Zwitserland
met een bonte frankering van Tannu Tuva zegels
en een keurig ontvangststempel Luzern op de
achterzijde. Vanaf 1944 werden natuurlijk weer
gewoon zegels van de Sovjet-Unie gebruikt.
De postzegels
We tonen hieronder de (vrijwel complete)
collectie zegels van Hendrik, met enkele
afbeeldingen van internet en uit de literatuur.
De eerste serie van 10 postzegels is uitgegeven in
oktober 1926 met (volgens de Michel) waarden in
de Mongoolse munteenheid (mung en tugrik). Zij
tonen het boeddhistische ‘eeuwige rad’.
In 1932 verschijnen zes waarden uit de serie met
een opdruk van een nieuwe waarde.
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In 1933 verschijnen vier postzegels en twee
dienstzegels met een plaatselijke opdruk als
noodpostzegels.

In de periode 1934-36 verschijnen dan de meest
bekende zegels van Tuva: 66 zegels (Mi 41 – 106)
in lange series met allerlei vormen en
voorstellingen. De series van 1934 en van 1935 in
hebben een waarde in kopeken en Tug en die van
1936 in kopeken en Aksja. Kort na elkaar waren
dus drie verschillende muntsoorten in gebruik.

Serie luchtpostzegels, 1934

Serie dieren, 1935
Serie 1934

China Filatelie 2019
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Serie landschappen, 1935
Serie 1936, 15 jaar onafhankelijkheid

Luchtpost serie 1936

Bij het verzamelen van deze series moet men bij
sommige zegels nog verdacht zijn op een aantal
mogelijke verschillen in perforatie. Zo is de
reguliere serie van 1934 ook in ongetande vorm
te vinden. Een deel van de tandingvariaties is in
de Michel genoemd, maar er zijn ook zeldzamer
afwijkingen, zoals zegels die aan drie zijden
perforatie 14 vertonen, maar aan de zijde van de
velrand perforatie 10.
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Eerst verscheen een serie van drie zegels met
verschillende voorstellingen, ongetand, maar met
gedrukte ‘tanding’ en alle drie een waarde van 25
kop. In 1943 verschenen nog zegels van 25 en 50
kop., gedrukt op restjes papier in stroken van 5
zegels en blokjes van vier met 2 zegels van 25 en
twee van 50 kop.
Zegel met perforatie 14, bovenzijde 10 (Mi 68)

In de jaren 1938 – 1942 werd een aantal van deze
zegels plaatselijk overdrukt met waarden waaraan
voor de postdienst behoefte bestond. Ook is nog
een herdruk van enkele zegels in nieuwe kleuren
en een aangepast ontwerp (met uitgefreesde
jaartallen) verschenen. Al deze zegels zijn uiterst
zeldzaam (Mi. 107 – 132).

15 k zegel van nooduitgifte 1941, motief uit 1936 met
uitgefreesde ‘Air Mail’(Mi 125)

Nadat er kennelijk niets meer te overdrukken en
ook (midden in de oorlog) niets meer in Moskou
te bestellen was ging men er in 1942 en 1943 toe
over met primitieve middelen eigen zegels te
fabriceren die ongetand of op primitieve wijze
doorstoken werden uitgegeven.

Nooduitgifte 1942, 21 jaar Republiek (Mi 130-32)

Nooduitgifte 1943, complete velletjes (Mi 133-36)

De zegels zijn per stuk gedrukt van één cliché per
waarde en daarna met een raderwieltje van een
perforatie voorzien.
Zo liep de geschiedenis van de postzegeluitgiften
van Tannu Tuva heel anders af dan de uitgiften uit
het midden van de jaren 30 zouden doen
vermoeden. Het bij elkaar krijgen van de in
Moskou geproduceerde zegels is goed te doen,
maar is het een aardige uitdaging om de hand te
leggen op de plaatselijk geproduceerde
(nood)uitgiften.
Literatuur:
C.L. Minderaa, Tanna Touva filatelistisch bezien

Gelegenheidsvelletjes
Twee velletjes met ‘persoonlijke
postzegels’ en plaatjes van
speelse poezen. Ik hoop dat de
Chinese vazen en andere mooie
decorstukken
het
allemaal
overleefd hebben…

China Filatelie 2019
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China in één middag
Hieronder geven we u de samenvatting die Evert Jan Ouweneel ons stuurde van de inleiding ‘China in
één middag’, die hij tijdens onze jubileumviering heeft gehouden
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Beveiliging met Tie-prints en een vervalste brief
Ton van Doornen

Maar nu mijn 2e brief:

In de vergadering van april liet Ton van Doornen
enkele brieven zien die hieronder verder
besproken worden. Het gaat om brieven waarbij
op de zegels zogenoemde Tie-prints gebruikt zijn.
Dat was een maatregel om diefstal van de zegels
van de brieven te helpen voorkomen. Hieronder
eerst een bespreking van de getoonde brieven.
Daarna nog wat extra informatie over dit soort
beveiligingsmaatregelen.
De Amerikaanse zendeling V(ictor) G. Plymire
verbleef in China vanaf 1908 tot ongeveer 1949.
Hij verbleef vooral in Tibet. In het archief van
Jozef bevinden zich 5 brieven en in mijn
verzameling 2 brieven waar de heer Plymire
gebruikt maakt van de zogenaamde Tie-prints.

Deze brief is op 17 Juni 1944 per luchtpost
verzonden van China naar Calcutta en verder per
boot naar Nieuw Zeeland. Het tarief voor een
brief tot 20 gram is dan $4 en het luchtposttarief
is $3 per 5 gram. Vermoedelijk heeft er op deze
brief dus totaal $7 gezeten.
Kijken we nu goed naar de brief dan zien we dat
het zegel van $5 vervangen is door een zegel van
30 cent.

Tie-prints werden gebruikt om het stelen van de
postzegels tegen te gaan en in dit geval gaat het
om een langwerpig omrand stempeltje van 17x5
mm met daarin de letters ‘V G P’. Deze Tie-prints
werden gedeeltelijk op het zegels en gedeeltelijk
op de brief gezet.

De eerste brief is verzonden op 7 September 1944
vanuit China maar heeft wel een afzendadres in
de USA. Verder is de brief geopend door de
censuur. De brief ging via luchtpost en de
aangegeven route staat op de brief. ‘B.O.A.C.,
Lagos, Calcutta’ en via ‘P.A.A. to destination’.
Het tarief klopt: $4 voor de brief en $18 voor de
luchtpost, totaal dus $22 wat precies op de brief
zit.
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Het stempel is met wat puntjes bijgewerkt en de
Tie-print is ook heel vaag doorgetrokken.
Maar waarom nu dat zegeltje van 30 cent? Dit
zegel van 30 cent is pas uitgegeven in 1946 dus
kan in elk geval al niet op deze brief zitten. Omdat
dit zegel ook zelden op een brief voorkomt dacht
de vervalser hiermee een goede slag te slaan want
de brief met Tie-print is al ongeveer 100 Euro
waard maar…. een brief met een 30 cent zegel een
veelvoud.
Blijf dus op uw hoede want zeldzame brieven met
Tie-prints zijn dus ook al interessant voor
vervalsers.
Andere voorbeelden
Naar aanleiding van de getoonde brieven wil ik
graag nog even verder ingaan op de diverse
beveiligingsmaatregelen die te maken hebben met
de Chinese postzegels. Een belangrijke manier
China Filatelie 2019

om postzegels bij bedrijven tegen ontvreemding
te beschermen is het aanbrengen van perfins. Ik
raad u aan om nog eens mijn artikel in China
Filatelie, Jaargang 11, nummer 1 van maart 1979
te lezen om een indruk te krijgen van het gebruik
van deze firma-perforaties en de officiële
Sinkiang perfin.
Bij de brieven die ik liet zien ging het echter om
zogenaamde tie-prints. Deze stempeltjes werden
meestal aangebracht nadat de zegels op de brief
waren geplakt en mochten maximaal 1/3 van het
zegel raken.
We kunnen hier 2 soorten in onderscheiden n.l. de
stempeltjes gebruikt door bedrijven en door
particulieren. De stempeltjes gebruikt door
bedrijven, meestal aangeduid als firm-chops, zijn
bijna altijd in violet en bevatten de initialen van
de firma. De Firm-chops zijn in bijna alle
voorkomende gevallen gebruikt als voorloper van
de perfins. Een goed voorbeeld hiervan is het
stempeltje L & H van de firma Lautsch &
Haesloop wat meestal voorkomt op Coiling
Dragon zegels.

De particuliere stempeltjes zijn te vinden in veel
soorten. Zo heb ik de volgende soorten gezien:
initialen, volledige naam, zegelring afdruk en
geschreven initialen.

De meest bekende volledige naam is van
missionaris Hallock die in een flink aantal soorten

voorkomt. Let wel goed op bij dit stempeltje want
het stempel van de American Forces in China is
bijna gelijk van afmeting maar veel moeilijker te
vinden.

De zegelring afdrukken, of het stempeltje wat er
op lijkt, zijn hoofdzakelijk gebruikt bij
universiteiten, bibliotheken en ziekenhuizen.
Zonder brief is hier weinig mee te doen omdat ze
bij gebruik nogal onduidelijk worden op de
postzegels. Op brief staat vaak de naam van de
werknemer vermeld zodat het stempeltje te
determineren is.
Buiten de bovenstaande heb ik ook nog zegels
gezien waar de beveiliging op de achterkant staat
en zelfs enkele zegels met een reliëf indruk.
Helaas bestaat er nog steeds geen goed overzicht
van de tie-prints en zult u de bibliotheek moeten
raadplegen. Over de perfins is erg veel bekend.
In 2016 is bij de Duitse vereniging het boekje
‘Chinesische Lochungen’ verschenen van de heer
Rudolf Münch en waarvoor veel perfin
verzamelaars van China hebben samengewerkt.
Wat u nu aan nieuw ontdekte perfins op eBay ziet
zijn 100% vervalsingen.
Voor vragen op dit gebied kunt u, ondanks dat ik
mijn verzameling al heb verkocht, nog altijd bij
mij terecht.

Gelegenheidsstempels bevrijde gebieden
Hiernaast de eersten van een verzameling gelegenheidsstempels uit de
tijd van de Bevrijde Gebieden, die in 1987 zijn gepubliceerd in China
Philately. Deze stempels werden gebruikt ter ere van de Dag van de
Arbeid op 1 mei 1949 in Jinan en Weifang resp. Beijing en Tianjin.
China Filatelie 2019
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Gelegenheidsvelletjes
Hieronder weer wat afbeeldingen van de fraaie
gelegenheidsvelletjes die in China worden
uitgegeven om een grote diversiteit aan zaken en
gebeurtenissen in het zonnetje te zetten. Daarin
wordt gebruik gemaakt van het inmiddels brede
assortiment van ‘persoonlijke postzegels’.
We beginnen met een serie van 6 velletjes die van
de Chinese leverancier de aanduiding Ci of Song
hebben meegekregen. Dat zal niet te maken
hebben met de beroemde forensisch patholoog Ci
Song uit de 12e eeuw. Hoe het ook zij, de velletjes
zijn mooi uitgevoerd met een aantal verschillende
bloemen zegels.

Lotus

Zonnebloem
Camelia

Pioenroos
Magnolia

Onderstaand velletje toont Liaocheng, dat wordt
wel de waterstad genoemd en is gelegen in het
noordoosten van de provincie Shandong.

Pruimenbloesem
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Gelegenheidsstempels bevrijde gebieden
In het blad China Philately van juli 1987 geeft Li
Chumin een overzicht van een aantal
gelegenheidsstempels die in de Bevrijde
Gebieden werden gebruikt voor de stichting van
de Volksrepubliek. Zeldzame stempels, ongetwijfeld en we tonen ze dan ook graag. Twee staan
elders in dit blad, hieronder nog een aantal.
Dit stempel is gebruikt op 18
maart 1949 in Nantong ter
gelegenheid van de viering
van de bevrijding van Noord
Jiangsu na de Huai-Hai
campagne van november
1948 tot januari 1949. De
teksten luiden: ‘Viering van de bevrijding van
Noord
Jiangsu’
en
‘Eer
het
Volksbevrijdingsleger’.
Stempel om de Bevrijding van
Shanghai op 28 mei 1949 te
vieren. Gebruikt in Wuxi op 6
juni 1949; tekst is ‘Ter
herdenking aan de bevrijding
van Shanghai/Wuxi’
Op 7 juli 1949 was het 12 jaar
geleden dat de ChineesJapanse oorlog uitbrak. Ter
herdenking werd in Nanking
(Oost-China) dit stempel
gebruikt in paars of zwart met
de tekst ‘Ter herdenking van de 12e verjaardag
van de Anti-Japanse oorlog/Nanjing’
Ter gelegenheid van de
bevrijding van Shanghai en
de 12e verjaardag van de
oorlog tegen Japan werd op 7
juli 1949 in Shanghai dit
stempel gebruikt in paars of
zwart met de teksten van
beide vorige stempels. In de vlam staat Shanghai
en de datum.
Als Eerstedagstempel voor de
op 1/8/1949 uitgegeven
zegels van Oost China om de
22e verjaardag van het
Volksbevrijdingsleger
te
vieren, gebruikt in Shanghai.
China Filatelie 2019

Ter viering van de
bevrijding van Changsha
(op 5 augustus 1949) en het
eind van de oorlog met
Japan (op 15 augustus
1945) werd op 15 augustus
1949 in Gulin dit stempel
gebruikt.
Voor de grote Industriële Tentoonstelling
in
Dalian
(18
september
tot
30
november 1949) en het
einde van de oorlog
met Japan 4 jaar eerder
werd dit stempel gebruikt. De tekst is ‘Viering
van de Industriële Tentoonstelling’ en
‘Postkantoor van Dalian’. In het stempel is te zien
dat onze jaartelling gebruikt is (eerdere gingen
nog uit van die van de Republiek China)
De postdienst voor het
bevrijde gebied Noord Oost
China is op 1 oktober 1946
opgericht. Een jaar later werd
dit speciale stempel, in rood,
gebruikt bij het bijkantoor
Daoli van Harbin.
Tussen 1922 en 1929
werden onder leiding van
de Communistische partij
vijf nationale Vakbondscongressen gehouden. Het
6e werd op 1 augustus
1948 in Harbin gehouden met afgevaardigden uit
het hele land. Voor die gelegenheid werd een
serie postzegels uitgegeven (Yang NE 120-22) en
werd dit stempel gebruikt bij het bijkantoor Daoli
van Harbin.
Ter viering van de 31e
Legerdag van de Sovjet Unie
op 3 februari 1949 werd dit
stempel met afbeelding van
Stalin als opperbevelhebber
gebruikt in Dalian.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
(3-1) innovatie gedreven.
(3-2) armoedebestrijding.
(3-3) ontwikkelen van het autonome gebied op
ecologische wijze.
Drie zegels elk 1,20 yuan se-tenant in vellen met
6 series.

23 september – serie 2018-27
Chinees boerenoogstfeest. Op de 14de dag van de
8ste maand volgens de Chinese maankalender is de
herfstnachtevening, één van de 24 zonne-termen
en tevens het eerste Chinese boerenoogstfeest.
Een zegel van 1,20 yuan in vellen met 16 zegels

8 september – serie 2018-24
Minivelletje met een totale waarde van 8,90 yuan
met daarin een serie van 6 zegels met als titel
“Poëzie boek”.
1 oktober – serie 2018-28
Internationale dag van oudere personen.
Een zegel van 1,20 yuan in vellen met 12 zegels

15 september – serie 2018-25
Volle maan op het Mid-Autumn Festival. Evenals
in 2016 een zegel met zeer fijne perforatie die de
volle maan voorstelt. Een zegel van 1,20 yuan
uitgegeven in vellen met 16 zegels en een minivel
met 6 zegels.

19 september – serie 2018-26
De 60ste verjaardag van Ningxia Hui autonome
gebied. Grenzend aan Shaanxi, Gansu en BinnenMongolië.
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9 oktober – serie 2018-H1 (H13)
De dertiende nieuwjaarsgroet zegel met varken
voor speciaal gebruik (zonder codering aan de
onderzijde van de zegel) met een waarde van 1,20
yuan uitgegeven in vellen met 20 zegels. Ook een
minivelletje uitgegeven op 1 november gemaakt
voor de postcode loterij van China Post.
18 oktober – serie 2018-29
De 60ste verjaardag van Guangxi Zhuang
autonome gebied, gelegen in het zuiden van
China grenzend aan Vietnam.
China Filatelie 2019

(3-1) harmonieus thuis.
(3-2) openende deur.
(3-3) milieuvriendelijke plek.
Drie zegels elk 1,20 yuan se-tenant in vellen met
6 series.

30 oktober – serie 2018-31
Hong Kong – Zhuhai – Macao brug. Verbinding
tussen Hong Kong en Macao met een totale lengte
van 55 kilometer.
(3-1) Qingzhou brug.
(3-2) het oostelijke kunstmatige eiland.
(3-3) onderzeese tunnel.
Een zegel van 1,20 en twee zegels van 1,50 yuan
uitgegeven in vellen met 16 zegels.

5 november – serie 2018-30
De China internationale import expo (CIIE) is
gehouden van 5 tot 10 november in Shanghai en
bijgewoond door ondernemingen uit meer dan
130 landen en regio’s.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 16 zegels en een minivel op zijde met vier
series.

16 november – serie 2018-32
Olympische winterspelen Beijing 2022. Sneeuw
sporten.
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(4-1) langlaufen.
(4-2) alpine skiën.
(4-3) biatlon.
(4-4) freestyle skiën.
Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 16 zegels en een minivel met twee series.

15 december – serie 2018-33
De 10de verjaardag van de “Drie directe
verbindingen” tussen beide zijden van Taiwan
zeestraat. Betreft post, transport en handel. Een
zegel van 1,20 yuan in vellen met 12 zegels.

18 december – serie 2018-34
40ste verjaardag van hervorming en openstelling.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 16 zegels, een blokje van 6 yuan en een
minivel met 4 series.

5 januari – serie 2019-1
Jaar van het varken (Ji-Hai). De vierde uitgifte
van de nieuwe reeks Chinese dierenriem. De
zegel is ontworpen door Han Meilin, die ook de
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ontwerper was van de eerste zegels voor het jaar
van het varken uit 1983.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 16 zegels, twee minivellen met elk 6 zegels
en een blokje met twee series.

10 januari – serie 2019-2
De
jaarlijks
terugkomende
(vijfde)
nieuwjaarsgroet zegel, ditmaal met kinderen in
traditioneel klederdracht van de Tibetaanse
etnische groep Huanhuan en Xixi.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met
20 zegels en een minivel met 8 zegels.

26 januari – serie 2019-Z1 (Z50)
Persoonlijke zegel, zonder codering aan de
onderzijde van de zegel, met de titel “Chinees
knopen”. Het knopen is ontstaan uit de traditie
van het bijhouden van aantekeningen door
Chinese voorouders. Later ontwikkeld tot een
decoratieve kunstvorm.
Zegel van 1,20 yuan met tab uitgegeven in vellen
met 15 zegels.

8 februari – serie 2019-3
40ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen China en Portugal.
(2-1) Chinees Zisha theeservies.
(2-2) Portugees zilveren theeservies.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 16 zegels.
DvE

Nieuwe uitgiften Hong Kong

2 april 2019 – 100 jaar Pok Oi hospitaal
Het Pok Oi ziekenhuis werd in 1919 gesticht en
bestaat dus inmiddels een volle eeuw.
Onder het motto ‘We Love, We Care, We Serve’
bieden ze (geneeskundige) hulp aan een ieder die
dit nodig heeft. Ter ere van dit eeuwfeest heeft
Hongkong Post een viertal zegels uitgebracht.
$2.00 - Chinese en westerse geneeskundige hulp
$3.70 - Opleidingen – kennisboom
$4.90 - Geratische zorg
$5.00 - Jeugd en hulp aan families
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30 april 2019 – Ons politiecorps
Ter ere van het Politiekorps van Hong Kong, dat
is opgericht in 1844, heeft Hongkong Post een
zestal zegels uitgebracht met een zestal taken en
zaken waar het politiekorps voor staat.
$2.00 - Grenswacht
$2.60 - Misdaad onderzoek en preventie
$3.40 - Culturele verscheidenheid en gelijke
kansen
$3.70 - Politie training
$4.90 - Internationale samenwerking
$5.00 – Verkeersmanagement
WT
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)

29 mei 2019 – Kalligrafie
Om de schoonheid van kalligrafie te tonen wordt
een strip zegels uitgegeven met het ‘Gedicht van
Hanshan en de kluizenaar Pang’, gemaakt door
Huang Ting-chien (1045-1105). Dit was een van
de vier toonaangevende kalligrafen uit de
Noordelijke Sung dynastie. De vloeiende
penseelstreken zijn kenmerkend voor zijn
belangrijke latere werk.
Vier zegels van NT$8, se-tenant in een strip
uitgegeven.

12 juni 2019 – Klassieke Chinese poëzie
Na de in 2018 uitgegeven serie een tweede serie
van vier zegels, nu met aan de vier seizoenen
gewijde gedichten in kwatrijnen met zeven
karakters per regel:
NT$6, Lentewind, Bai Juyi
NT$8, Plezier in de zomer op de boerderij, Fan
Chengda
NT$9, Een herfstavond, Du Mu
NT$15, Na de sneeuwbui in de bergen, Zheng
Banqiao

21 juni 2019 – Moderne Taiwanese schilderijen
Na de in 2018 uitgegeven 1e serie opnieuw een
serie van vier zegels met moderne schilderijen:
NT$8, Kuo Hsueh-hu - Festival on South Street
NT$8, Chen Yung-sen - Ferry of the Egret
NT$15, Chang Yi-hsiung - Guitar
NT$15, Hsiao Ju-sung - Studio

5 juli 2019 – Jade kunst
Vier zegels met jade voorwerpen uit de Han
dynastie uit het Nationaal Paleis Museum.
NT$6, Jade beest
NT$8, Jade zegel
NT$13, Jade kameel
NT$28, Jade Bixie fabelbeest
De zegels van 8 en 28 NT$ zijn ook in velletjes
van 50 zelfklevende zegels uitgegeven

16 juli 2019 – Taiwanese landschappen – Yilan
Zoals in de jaren 2016-18 ook dit jaar weer een
serie van vier zegels, dit keer om de
aantrekkelijkheid van de provincie Yilin te tonen:

China Filatelie 2019
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NT$6, Het Lanyang Museum in Toucheng, mooie
architectuur in een fraaie natuurlijke omgeving
NT$8, Surfen bij Wai’ao, het bij Toucheng
gelegen strand is bij uitstek geschikt voor
watersport
NT$12, De Chiang Ku ceremonie vindt plaats op
de laatste dag van de 7e maanmaand in Toucheng;
deelnemers klimmen in glibberige palen om als
eerste bij de vlag te komen
NT$13, De Dongshan rivier en de Lizejian brug
daaroverheen op de vlakte van Lanyang. Hier is
het Dongshan waterpark waar drakenboot races
gehouden worden en ook een druk bezocht
cultureel festival voor kinderen.
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7 augustus 2019 – Kerkarchitectuur
Na een eerste serie in 2016 opnieuw vier zegels
met belangrijke kerken op Taiwan:
NT$8, Tamsui church, vlak bij Taipei in imitatiegotiek gebouwd door George MacKay
NT$8, Thài-Pêng-Kéng Maxwell Memorial
Church in Tainan, gebouwd in de stijl van een
basiliek
NT$12, Grace Baptist Church in het Da’an
district van Taipei, gebouwd in Chinese stijl, lijkt
op het traditionele hoofddeksel van een Chinese
geleerde
NT$12, Tainan Holiness Church in het district
Anping van Tainan, gebouwd in moderne stijl
met regenboog en ‘God is Love’ motto.
JS
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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 81e veiling werd op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni 2019
gehouden op een nieuwe locatie: Worldhotel Wings Rotterdam bij
Rotterdam - The Hague airport (Zestienhoven)
Ook deze veiling had weer diverse kavels zegels, partijen en
poststukken uit China en de rest van Azië die goed verkocht
werden.
Hieronder een voorbeeld:

Kavel 687 – Brief uit 1952 van China naar Nederland;
Inzet € 40, opbrengst € 100

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

