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51e jaargang no. 191

Redactioneel
Dit is het derde en al weer laatste nummer van de
jaargang van het jubileumjaar 2019. Het is helaas
opnieuw niet gelukt dit jaar vier nummers uit te
brengen. Maar ik ben in ieder geval wel blij met
wat er in die nummers, en zeker ook in dit
nummer, te vinden is.
Opnieuw is het nummer voor het belangrijkste
deel gevuld met eigen bijdragen uit onze kring die
ook al tijdens de bijeenkomsten ter sprake zijn
gekomen.
Twee heel bijzondere brieven zijn aanleiding
voor een uitgebreide bespreking waaruit ook weer
allerlei algemene punten uit de China filatelie te
leren zijn. Een speciaal stempel over de
Internationale Concessie van Shanghai is
aanleiding daar wat dieper op in te gaan en een
postwissel levert ook een aardig stukje op.
Zo zie je dat het meenemen en bespreken van
stukken bij onze bijeenkomsten een rijke bron van
kennis is.
Jaap Eijkenduin heeft ons meegenomen in de
wereld van de vroege Japanse zegels en de
vervalsingen daarvan en ook dat is in dit blad na
te lezen.
Een artikel belicht een minder bekende variatie in
de tanding bij een gewone serie van de
Volksrepubliek uit 1952.
De nieuwtjes en andere vaste onderdelen
completeren dit nummer weer. Ik hoop dat u er
veel plezier aan beleeft.
Namens het Bestuur wens ik u graag mooie
feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Ik wil u dan ook graag weer eens een complete
jaargang bieden, maar uw bijdragen zijn en
blijven daarvoor welkom en noodzakelijk!

Bestuursmededelingen
Verslag bijeenkomst van 7 september 2019
De vergadering werd door 11 leden bijgewoond.
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December 2019
De voorzitter opent de vergadering en heet de
leden welkom op onze vertrouwde locatie. De
verbouwing heeft niet tot ingrijpende
veranderingen geleid, maar verwijdering van het
plafond leidt wel tot slechtere acoustiek.
Terugkijkend op de lustrumviering op 1 juni zijn
de aanwezigen het erover eens dat die zeer
geslaagd was. In het inhoudelijk deel van de
vergadering komen een aantal zaken aan de orde
die ook in het Bulletin terugkomen. Daaronder de
ontdekking van een nog niet eerder gemeld
stempel van de Douanepost in Seoel (zie nr. 189),
een zeldzaam postwisselformulier en een vel
aantekenstrookjes (besproken in dit nummer).
Na de pauze veilde de veilingmeester de 100
kavels van veiling 233; er werden 63 kavels
verkocht, waarvan 45 schriftelijk.
Verslag bijeenkomst van 9 december 2019
Deze keer hadden vijftien leden de weg naar
Vredenburg weer gevonden.
Om 10.30 u. opent voorzitter de vergadering. Op
25/26 januari 2020 wordt wederom de
gebruikelijke beurs in Hilversum wordt
gehouden. Jan Eijkenduijn en Dick van Eijl zullen
(zoals gebruikelijk) de stand bemannen en
daarmee de bekendheid van de Studiegroep
vergroten.
Jozef bespreekt twee brieven, zie de artikelen
daarover verderop in dit nummer.
Jan Eijkenduijn geeft een voordracht met het
thema ‘Japanse vervalsingen 1872 t/m 1879’, de
kersenbloem en vogels. Ook deze inleiding is
verderop in dit nummer terug te lezen.
Johan maakt in de Rondvraag bekend dat er voor
het decembernummer nog dringend kopij nodig
was en riep aanwezigen op, materiaal in te sturen
Na de Pauze veilt Veilingmeester Jos Daanen de
100 kavels van veiling 234. Er werden 49 kavels
verkocht, waarvan 34 aan schriftelijke bieders.
Voorzitter sluit +/- 12.30 u. de vergadering.
W. Terlouw
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Aangetekende brief van het Nederlands Consulaat in Peking
naar Teheran
Jozef Wagemakers
In de november-vergadering van de Studiegroep
werd een nogal gehavende en opengesneden brief
vertoond die in die zelfde maand ook in de
Rijnmond veiling werd aangeboden. De brief
staat afgebeeld op de omslag van dit nummer.
De route
De brief is verstuurd op 9 januari 1897 vanuit het
Nederlands consulaat in Peking, voor de
frankering wordt hier een “Postage Paid” stempel
gebruikt (zie verder hieronder). Vervolgens komt
de brief in Shanghai aan (24 januari). Omdat
China geen lid is van de UPU moet voor post naar
het buitenland gebruik gemaakt worden van een
van de buitenlandse kantoren in Shanghai. De
brief wordt door de Chinese post voorzien van een
50 ct. zegel van de Franse post en overgedragen
aan de Franse post (28 januari). Vervolgens gaat
de brief per schip naar Hong Kong (2 februari) en
gaat zijn weg verder met een schip van de Ligne
N (de Sydney, 3 februari).
Dan via Suez (24 februari), Alexandrië (24
februari), Galata (de haven van Constantinopel/
Istanboel; arrivée 1 maart, départ 2 maart), dan
waarschijnlijk per boot verder over de Zwarte Zee
naar Batoum (geen stempel) en van daar over land
naar Tabriz (aankomst in Perzië, 25 maart) en
naar de bestemming Teheran (2 april).
Verder nog een handgeschreven routeaanduiding: “via Constantinopel-Batoum” en op
de achterzijde een opvallend goed bewaard
lakstempel van de “Legation des Pays Bas”.

‘I.G. of Customs Peking’(inspectoraat generaal
van de douane), 9 Jan 97;
Customs Shanghai, 24 Jan 97

Shanghai, Franse post 28 Jan 97;
Aantekenstempel van Franse post.

Hong Kong A 2 Feb 97;
Ligne N / Paq. FR.no 10 3 Feb 97

Suez R 24 II 97; Alexandrie A 24 II 97

De stempels
Alle 14 op het stuk voorkomende stempels
worden hieronder getoond.
Galata Arrivée 1 Mrt 97; Galata Départ 2 Mrt 97

Chinese Imperial Post Office Peking Postage Paid
(zie vooral ook de hieronder beschreven ‘achtergrond’), Registratie stempel Peking.
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Tabriz 25 Mrt 97; Teheran 2 Apr 97
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Achtergrond
In maart 1896 wordt besloten een Nationale
Chinese Post op te richten, tot dan wordt de post
verzorgd door de douane. Ambtelijke molens
draaien langzaam en het duurt nog tot 1897
voordat daadwerkelijk de “Imperial Chinese
Post” aan het werk kan. De beoogde datum is 1
januari 1897 maar dit wordt uitgesteld tot Chinees
nieuwjaar, 2 februari 1897.
Zoals niet ongebruikelijk gaat er van alles mis
tijdens het voorbereidende traject en de
postzegels in de nieuwe muntsoort dollars en
centen i.p.v. candarin zijn natuurlijk nog niet
klaar en het zal nog tot augustus 1897 duren
voordat de bedoelde serie (SG 96-107) in omloop
komt.
Als noodmaatregel worden de voorradige zegels
van de Dowager-serie en de kleine draken
overdrukt (SG 34-87) en ook worden er
overdrukken gemaakt op nooit gebruikte
belastingzegels, de “Red Revenues”.
Er is nog een probleem, de postzegels in de oude
muntsoort zijn eind 1896 naar Shanghai gestuurd
om overdrukt te worden en de nieuwe zegels zijn
er nog niet, wat nu?
Er is een “Postal Notification” van 30 november
1896 waarin verteld wordt dat de nieuwe zegels
in zilver dollar waarden nog niet gereed zijn en
dat. vanaf het ingaan van de “Winter over-land
mail service” gefrankeerd moet worden met een
“Postage Paid” stempel.
De “Winter over-land mail service” is de periode
waarin post niet over zee naar Shanghai vervoerd
kan worden maar alleen over land via Chinkiang.
Elke winter bevriest de rivier de Peiho (waaraan

Tientsin en Peking liggen) en de haven van Taku
(waar de grote zeegaande schepen aanmeren)
zodat noodgedwongen post met karren over land
vervoerd moet worden. Er is zelfs een apart tarief
voor deze post. In 1896 gaat de winterregeling in
op 11 december.
Dit is ook de verklaring voor de lange tijd tussen
het Peking stempel (9 januari) en het Shanghai
stempel (24 januari). Normale (scheeps-)post
tussen Peking en Shanghai kost ca. 6 dagen.
De twee kantoren die hier mee te maken hebben
(Peking en Tientsin) gebruiken ieder een eigen
“Postage Paid” stempel (hieronder beide
stempels, zoals afgebeeld door Chang). De
gebruiksperiode van beide stempels is kort, in de
literatuur worden datums van 15 december 1896
tot 10 april 1897 gemeld.

Gelegenheidsstempels Bevrijde Gebieden

van het hele land binnen
bereik. Op 4 november 1948
verhuisden de regering en de
postadministratie van de
noordoostelijke
gebieden
naar Shenyang. Bij het
lentefestival van 1949 werd
dit gelegenheidsstempel gemaakt met een
symbolische voorstelling met het partij-logo en
de rijzende zon om de komende zege van de
bevrijdingsoorlog vast te vieren.

Dit stempel werd voor de post
in Oost-China gemaakt t.g.v.
de bevrijding van Jinan op 24
september 1948. Dat is ook de
tekst van het stempel. Er zijn
twee versies met verschillende karakters in de centrale
horizontale balk: in de ene staat ‘Shantung Post’
en in de andere ‘Oost China Post’ voor gebruik in
elk van die beide gebieden.

Peking Postage Paid; Tientsin Postage Paid
De totale gebruiksduur was dus minder dan 4
maanden en voor de Chinese filatelie is het een
belangrijk en zeldzaam stempel. Hoeveel brieven
er nog bestaan met dit stempel is niet bekend maar
veel verder dan een stuk of 10 in de literatuur kom
ik niet.
De zeldzaamheid van het stuk werd onderstreept
door de opbrengst op de veiling. De inzet was €
600, de opbrengst € 11.800 (exclusief veilingkosten).

Dit stempel viert het lente-festival en de
bevrijding van het gehele land. Na de zege in de
Liaoxi-Shenyang campagne was de bevrijding
China Filatelie 2019
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Lokale stempels Shantung
Jozef Wagemakers
In de bijeenkomst van november van onze studiegroep werd een brief getoond uit de collectie van
Hendrik Oranje met enkele bijzonder interessante stempels.

De brief is verzonden van Tsiningchow, katholieke kerk (由 濟甯州 天主堂) via Tenghsien (滕縣),
Ichow (沂州) naar de katholieke kerk van Chüchow (莒州). Er staan drie stempels op de brief:

Tsining
5 I 30
= 20 Feb 1904

Ichow
zonder datum

Tenghsien
7 I 30
= 22 Feb 1904

Waarschijnlijk is de brief van Tsining via Yenchow per boot over het keizerkanaal naar Tenghsien
gegaan en dan verder over de land-routes via Ichow naar Chüchow, zoals op de volgende kaart (de
postale kaart van Shantung uit 1905) is aangegeven.
52
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8 = Tsining; 7 = Yenchow; 12 = Tenghsien; 6 = Ichow; 15 = Chüchow
Tegenwoordig heet Tsining Jining en Chüchow
heet nu Juzhou. Volgens Google Maps kun je
momenteel in 3 uur (over tolwegen) van de ene
naar de andere plaats rijden. In 1904 was dat nog
wat ingewikkelder…

Vanaf 1902 werd er in diverse postale regio’s
echter
geëxperimenteerd
met
andere
stempeltypen:

Het bijzondere aan de brief zijn de getoonde
stempels. Dat zijn alle drie voorbeelden van zeer
tijdelijk in deze regio gebruikte typen.
Vanaf 1904 werden door de keizerlijke post
verschillende standaard stempeltypen gebruikt
die allemaal de datum volgens de maankalender
tonen (lunar daters):

Twee regionale stempeltypen uit Fukien (boven),
een uit Shansi en een uit Yunnan/Kwangsi

Lunar Daters: Chinees met dubbele ring, Chinees,
Chinees/Engels en Engels/Chinees
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Die zijn allemaal maar kort in gebruik geweest en
ze zijn daardoor buitengewoon moeilijk te
vinden. Dat geldt voor gestempelde zegels maar
zeer zeker ook voor poststukken.
In de provincie Shantung werden twee van die
regionale typen gebruikt: de ‘sun-moon’ stempels
voor volwaardige postkantoren en het kleinere
type voor bijkantoren met minder postverkeer.
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De ‘sun-moon’ stempels zijn bekend van 14 plaatsen (de status van het stempel van Pochow is nog
onduidelijk; die plaats had geen volwaardig postkantoor, maar het stempel van dit type wordt toch door
een betrouwbare bron genoemd).

Alle tot nu toe bekende ‘sun-moon’-stempels uit Shantung
Van het kleinere type zijn 18 plaatsen bekend. Van twee stempels is nog nooit een complete afslag
gezien; opvallend is dat in deze lijst ook Pochow voorkomt (en gebruik van dit type komt overeen met
de status van het kantoor).

Alle tot nu toe bekende regionale stempels van het kleine type van Shantung
54
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Van dit laatste type zijn dus twee plaatsen
(Tsining en Tenghsien) op de getoonde brief te
zien, wat de brief al uitzonderlijk zeldzaam
maakt.
Het ook aanwezige Ichow stempel maakt de brief
echter echt uniek. Het gaat om een ander
regionaal experiment, een op het standaard
tweetalige stempel gebaseerde ontwerp. Het
stempel van dit type van Ichow is nog niet eerder
gemeld.
Het verschil is dat de officiële (landelijk
gebruikte) standaard tweetalige stempels van
metaal zijn met een veranderbare datum, de paar
lokale types die we kennen zijn (waarschijnlijk)
van hardhout en zonder datum, het zijn dus
“stomme” stempels. Hieronder een voorbeeld van
een soortgelijk stempel experiment in Tenghsien,
gezien op een brief uit mei 1902.

Het grootste probleem is dat deze stempels
allemaal zeer kort in gebruik zijn geweest om te

testen of het werkt. Brieven met dit soort stempels
zijn zonder uitzondering schaars tot uniek zodat
het moeilijk is iets definitiefs over de
gebruiksduur te zeggen maar je moet eerder
denken aan maanden dan aan jaren.
Voor Ichow geldt dat van die plaats alleen al in de
jaren tussen 1899 en 1909 negen verschillende
stempels in gebruik zijn geweest. Het getoonde
provisorische stempel is dus alleen bekend van
deze brief uit februari 1904. Daarvóór was in
1902-03 het (hierboven getoonde) ‘sun-moon’
stempel in gebruik. Daarná is uit mei 1904 nog
een provisorisch ‘tombstone’ stempel met
ingeschreven datum bekend voordat (vanaf eind
1904) achtereenvolgens drie standaardtypen
stempels (lunar daters) werden gebruikt.
Literatuur:
Chang, Paul Ke-Shing, History of Postal
Cancellation of China. Part II, San Francisco,
Paul Ke-Shing Chang, 1989
Yen Ping Sei, Regional Mail, Part 1, Shantung
and Weihaiwei, Hong Kong, 2005
Yen Ping Sei, Evolution of Cancellations in
Shantung Province & Weihaiwei during Imperial
Chinese Post Period 1897-1911, Chinese
Postmark Study Society, Shenzhen, 2007

Gelegenheidsstempels Bevrijde Gebieden
Op 1 april 1946 nam de Luda
Volksregering het bestuur over
in Liaoning (Noordoost China)
en zette er ook de postdienst op.
Op 1 mei gebruikte het
postkantoor in Dalian dit rode
stempel met de teksten
‘Overname van de Liaoning
Post op 1 april’ en ‘1 Mei, Internationale Dag van de
Arbeid’. Het is een heel vroeg stempel uit de bevrijde
gebieden.
Ter gelegenheid van de 9e
verjaardag van het uitbreken
van de oorlog met Japan werd
op 7 juli 1946 door de postdienst
van Luda een speciale serie
postzegels uitgegeven (SG NE
17-19) en daarbij werd dit
speciale stempel gebruikt. Het
toont een Chinese soldaat die een geweer met daaraan de
toenmalige Nationalistische Chinese vlag omhoog houdt.
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Na de Russische revolutie werd
op 23 februari 1918 de ‘Dag
van het leger’ uitgeroepen. Ter
gelegenheid van de 29e
verjaardag daarvan bracht de
post in Dalian een serie postzegels uit (SG NE 29-31) en
ook werd dit speciale stempel
gebruikt. Het toont Russische militairen met de rode vlag
en de datum 23/2/1947.
Op 9 maart 1946 werd generaal
Li Zhaolin, commandant van
het bevrijdingsleger in het
Noordoosten,
in
Harbin
vermoord door een agent van de
Kwomintang. Op de 1e
verjaardag van die gebeurtenis
(op 9 maart 1947) werd in Harbin een gelegenheidsstempel
met een doorsneden van 45 mm gemaakt voor gebruik in de
kantoren Daoli en Daowei.

55

Postwissel Volksrepubliek
Tijdens de bijeenkomst van september werd
onderstaand formulier, uit de collectie van
Hendrik Oranje, getoond.

Op de plaats voor het ontvangststempel op het
formulier is het stempel Hwaian fout geplaatst en
doorgehaald; het stempel Paoting met datum 5-41953 is ernaast geplaatst.
Dit type formulieren met daarop een zegel voor
postwissels is erg zeldzaam. Het is goed te zien
dat
aan
de
rechterkant
een
extra
veiligheidsmaatregel is genomen: een deel van
het formulier is afgeknipt boven het cijfer 8 (voor
80.000 Yuan), zodat het uit te betalen bedrag niet
verhoogd kon worden.

Het zegel voor postwissels is uitgegeven in 1953
en is te vinden in de Yang catalogus met nummer
MO15. Het is zeer zeldzaam, in de catalogus van
1975 geeft Yang nog aan dat het nooit officieel is
uitgegeven.

Vermelding in Yang catalogus 1975

Het gaat om een postwissel voor $ 80.000
People’s Currency met een moneyorder zegel,
verzonden 30 maart 1953 van Hwaian (provincie
Chahar) naar Paoting (in Hopei). Chahar is ook
bekend als Chaha'er, Chakhar, or Qahar, het was
een provincie van China in de periode van 1928
tot 1936. Het was voor het grootste deel gelegen
binnen de huidige deelstaat Binnen-Mongolië. De
naam is afgeleid van de Chahar-Mongolen.
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In de Journal for Chinese Philately van 1989 (nr.
4) wordt door Chiu Chee Weun gemeld dat het
zegel (bij schaarste aan postzegels) ook gebruikt
is om brieven te frankeren. Eén van die (zeer
zeldzame) brieven heeft HK$ 2000 opgebracht,
zo schrijft hij.
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De Internationale Concessie van Shanghai
Tijdens de vergadering in september werd onderstaand strookje met een speciaal stempel getoond.
Het stempel heeft betrekking op
het opheffen van de speciale
status van de Internationale
Concessie van Shanghai. Om
dat te begrijpen is een korte
duik in de geschiedenis nodig.
Die doen we aan de hand van
Wikipedia.
Ontstaan en ontwikkeling
Na de voor China desastreus
verlopen Eerste Opiumoorlog
(1839-42)
kreeg
GrootBrittannië bij het Verdrag van
Nanking het recht om in vijf
Chinese havens handel te
drijven. In 1843 openden de
Britten een consulaat in
Shanghai, een van de vijf
bovengenoemde havensteden.
Het consulaat bevond zich net
ten zuiden van de Suzhourivier, ten noorden van de
Chinese stad. Dit werd al snel
het centrum van de Britse
concessie.
Niet lang na het Verdrag van Nanking sloten ook
de Amerikanen in 1844 met China een verdrag
waarin Amerikaanse burgers extraterritoriale
rechten kregen. In 1848 kregen de Fransen hun
eigen Franse Concessie tussen de Britse concessie
in het noorden en de ommuurde Chinese stad in
het zuiden. Het ging om forse gebieden, samen
een stuk groter dan de Chinese stad.
Op 11 juli 1854 hield een aantal zakenlieden de
eerste bijeenkomst van de gemeenteraad van
Shanghai (Shanghai Municipal Council). Dit
bestuursorgaan nam het bestuur op zich van alle
drie concessies. De Franse Concessie trad in 1862
uit het gezamenlijke bestuur en bleef vanaf dat
moment geheel onafhankelijk. Een jaar later, in
1863, werden de Amerikaanse en Britse
concessies samengevoegd tot de Internationale
Concessie. In datzelfde jaar werd onder beheer
van de Municipal Council ook de Shanghai Local
Post opgericht, die vanaf 1865 zijn eigen
postzegels uitgaf. Die postdienst functioneerde
China Filatelie 2019

tot 1897. De oude ommuurde stad bleef onder
Chinees bestuur en zodoende was het bestuur van
de stad verdeeld over drie verschillende
autoriteiten. Dit leidde later tot vreemde
administratieve situaties: men moest bijvoorbeeld
drie rijbewijzen bezitten als men de gehele stad
wilde doorkruisen.
Rond 1870 was het bestuur van de onafhankelijke
concessies overgedragen aan de Municipal
Council, die het feitelijke bestuursorgaan van de
Internationale Concessie was geworden. De
Britse consul was de jure de hoogste gezaghebber
in het gebied, maar hij had geen feitelijke macht
tenzij de belastingbetalers (die de leden van de
Municipal Council kozen) toestemden. De
concessie
werd geheel
bestuurd door
buitenlanders uit allerlei landen onder andere
Amerikanen, Denen, Duitsers en Japanners. De
Britten bezaten echter het grootste aantal zetels in
de gemeenteraad en stonden aan het hoofd van
alle diensten, op één na: het stedelijke orkest dat
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werd geleid door een Italiaan. Chinezen, die
verreweg het grootste deel van de bevolking van
de concessie vormden, werd tot 1928 niet
toegestaan om in de gemeenteraad te worden
gekozen.
De Internationale Concessie beschikte over haar
eigen brandweer, politiekorps (Shanghai
Municipal Police) en zelfs haar eigen militairen
die dienden in het Vrijwilligerskorps van
Shanghai (Shanghai Volunteer Corps). Ten
gevolge van ongeregeldheden in de Britse
Concessie van Hankou werd de verdediging van
de concessie uitgebreid met een permanent
bataljon van het Britse leger (The Shanghai
Defence Force) en een contingent Amerikaanse
mariniers. Later zouden nog meer buitenlandse
militairen naar de concessie komen, zoals
Italiaanse mariniers en Japanse soldaten.
Hoewel de Britten nagenoeg alle macht in de
Internationale Concessie hadden, was die zeker
geen Britse kolonie zoals Hongkong en Weihai.
Het gebied behoorde officieel tot China, hoewel
buitenlanders uit de landen waarmee China
verdragen
had
gesloten
wel
officieel
extraterritoriale rechten hadden. In de loop van de
19e eeuw sloten steeds meer landen zulke
verdragen met China. Op de vlag van de
Internationale Concessie zijn de afzonderlijke
vlaggen van landen waarvan de burgers
extraterritoriale rechten hadden in Shanghai te
zien, met onder andere de Nederlandse vlag.
Rol van Japan
Vanaf 1854 sloten de westerse mogendheden
verdragen met Japan die vergelijkbaar zijn met de
verdragen die met China werden gesloten, wat
ertoe leidde dat Japan zijn grenzen moest
openstellen. In tegenstelling tot China
ontwikkelde Japan zich echter tot een industriële
mogendheid met een westers aandoend leger. In
1900 vocht Japan zelfs mee in de Achtlandenalliantie die de Bokseropstand rond Peking
onderdrukte. De ongelijke verdragen met de
westerse mogendheden werden ingetrokken en
Japan sloot zelfs zelf soortgelijke verdragen met
China. In 1915 woonden er voor het eerst meer
Japanners dan Britten in Shanghai. In de Eerste
Wereldoorlog sloot Japan zich aan bij de
geallieerden en het veroverde alle Duitse
gebieden in China. In het begin van de jaren 30
waren de Japanners de belangrijkste buitenlandse
groep in Shanghai geworden en 80% van de
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buitenlanders met extraterritoriale rechten in
China was Japans. De wijk Hongkou, in het
noordoosten van de Internationale Concessie,
stond bekend als Klein Tokio.
Tijdens het door Japan geënsceneerde Shanghaiincident in 1932 werd de stad kortstondig bezet
door Japanse troepen "ter bescherming van
Japanse kolonisten tegen Chinese agressie".
Vanaf deze confrontatie tot het officiële begin van
de Tweede Chinees-Japanse Oorlog in 1937 had
de gemeenteraad van de concessie in feite niets
meer te zeggen over de wijk Hongkou.
In 1932 woonden er (naast 40.000 buitenlanders)
meer dan een miljoen Chinezen in de
Internationale Concessie, en na het uitbreken van
de Tweede Chinees-Japanse Oorlog vluchtten
nog eens 400.000 Chinezen naar het gebied. In de
vijf jaar na 1937 werden de Internationale en de
Franse Concessie omringd door Japanse
militairen.
Het einde van de Internationale Concessie
Op 8 december 1941, een dag na de
Japanse aanval op Pearl Harbor, veroverde
het Japanse Keizerlijke Leger de concessies. De
Fransen en de Amerikanen gaven zich over
zonder een schot te lossen, maar de
Britse kanonneerboot HMS
Peterel weigerde
zich over zich over te geven en werd vernietigd.
Geallieerde consuls en hoge ambtenaren werden
van hun posten verwijderd, maar het merendeel
van het - overwegend Europese - personeel
behield zijn baan tot februari 1943 toen zij werden
geïnterneerd. Ondanks het schrikbewind van de
Japanners in Shanghai was de stad lange tijd de
enige plaats in de wereld waar Joden die gevlucht
waren voor de nazi's zonder voorwaarden werden
toegelaten. Zo’n 20.000 Joodse vluchtelingen
woonden
voornamelijk
in
beroerde
omstandigheden in het zogenaamde Getto van
Shanghai.
Na
de
stichting
van
de
staat Israël verlieten bijna alle Joden het getto.
In februari 1943 werd de Internationale
Concessie de jure teruggeven aan de Chinese
Republiek als onderdeel van de Chinees-Britse en
Chinees-Amerikaanse vriendschapsverdragen die
gesloten werden met Chiang Kai-shek. Deze
bepaling leidde echter niet direct tot resultaten
aangezien de Japanners het gebied nog altijd
bezetten. Als antwoord op de geallieerde
vriendschapsverdragen droeg de Japanse
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overheid in juli 1943 de Internationale Concessie
over aan de Japanse marionettenregering onder
Wang Tsjing-Wei. Ook de Franse concessie werd
overgedragen, al ging de Franse (Vichy) regering
daar alleen onder flinke druk van de Duitsers mee
akkoord.
Na de oorlog en de bevrijding van Shanghai in
1945 verlieten de meeste westerlingen de stad.
Een faillissementscommissie kwam bijeen om de
details van de overdracht van de concessie aan
China te regelen. Tegenwoordig is de langdurige
westerse overheersing van delen van Shanghai
nog goed te zien aan de vele westerse gebouwen,
met name aan de Bund.
Het strookje
Nu even terug naar het getoonde strookje van
Chen Kee Stamp Service in Shanghai. De daarop

geplakte zegels is de serie die door de Japanse
bezetters op 1 augustus 1943 is uitgegeven ter
gelegenheid van de teruggave van de
Internationale Concessie (Uitgifte voor Nanking
en Shanghai, SG 8-11).

Het stempel (gebruikt op 1 augustus) viert de
zelfde gebeurtenis. Het gaat dus feitelijk om de
overdracht van de door de Japanners bezette
concessie aan de Japanse marionetten-regering
van bezet China.

Duitse aantekenstrookjes Shanghai

In de zelfde vergadering werd door Hendrik
Oranje ook nog een tweede item getoond dat hier
(indirect) mee te maken heeft. Het gaat om een
veldeel van 18 aantekenstrookjes van de Duitse
Post in Shanghai uit de periode vóór de sluiting
daarvan in 1917.
Op de strookjes is een stempeltje geplaatst met de
letters CKSS rond een kruis. In een veilingcatalogus werd aangegeven dat die van een
‘Steamer Service’ zouden zijn. Als je goed kijkt
zie je echter dat het stempeltje feitelijk het
bedrijfslogo van Chen Kee Stamp Service toont,
dat ook te zien is op de hierboven getoonde strook
met gelegenheidsstempel.

CKSS logo op aantekenstrook en op label 1943
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Nadat de Duitse kantoren gesloten zijn als China
deel gaat nemen aan de eerste wereldoorlog zijn
die labels natuurlijk verder onbruikbaar en duiken
in grote aantallen op de markt op. Chen Kee zet
er zijn firma stempeltje op en gebruikt ze als
reclame.

Gelegenheidsstempels Bevrijde Gebieden
Gedurende een korte
periode na de bevrijding
van Sinkiang werd een
groot in rood afgedrukt
stempel gebruikt op de
(republikeinse) Silver
Yuan zegels. De tekst
luidt “Post van de
Voorlopige Volksregering van Sinkiang”. Het gebruik maakte duidelijk
dat het gebied nu onder controle van het
bevrijdingsleger was.
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Vervalsingen van vroege Japanse zegels
Jaap Eijkenduijn
Tijdens de vergadering in november hield Jaap
Eijkenduijn een interessante presentatie over de
vervalsingen van Japanse zegels. Dat was een
wijdverbreide praktijk en verzamelaars moeten
daarvoor op hun hoede zijn. De Michel geeft aan
dat 90% van de op de markt aanwezige zegels
namaak zijn.

Verschillende ontwerpen uit de besproken serie

Inleiding
De Japanse zegels uit 1872-79 (Mi. 9-39), met
voorstellingen van kersenbloesem en vogels,
werden gedrukt van koperplaten met 40 zegels,
die allemaal afzonderlijk in de plaat gegraveerd
werden. Dat levert herkenbare verschillen tussen
de individuele posities op. Per waarde zijn er
verschillende platen gemaakt, voor de 1 sen
bijvoorbeeld al 26 platen; er zijn dus 26 x 40 =
1040 verschillende posities te onderscheiden.
Het plaatnummer is bij de vanaf 1874 gemaakte
drukken in het zegelbeeld van elk van de zegels
van de plaat opgenomen met een specifiek
karakter, zoals aangegeven in de afbeelding
hieronder.

De verschillende waarden van de serie zijn in de
loop der jaren dus zonder en met plaatnummer en
ook in verschillende kleuren verschenen. Zie de
catalogi voor een overzicht.
De vervalsingen zijn eigenlijk allemaal gemaakt
voor de verzamelaarsmarkt, dus niet om de
Japanse Post te benadelen. Omdat er strenge
straffen stonden op het vervalsen van
waardepapier werd door de makers gezorgd voor
subtiele verschillen met de originelen, die het
mogelijk maakte ze als ‘reproducties’ (of
namaak) te presenteren.
Enkele bekende vervalsers zijn de gebroeders
Spiro uit Hamburg, Wada Kotaro (die
waarschijnlijk het grootste aantal vervalsingen
heeft geproduceerd), Hirose, Kamigata (die zich
toelegde op aan toeristen verkochte velletjes met
zegels) en de Engelsman Ramsden (woonachtig
in Yokohama).
Belangrijke kenmerken
De subtiele verschillen tussen originelen en
‘reproducties’ zijn in de eerste plaats dat bij de
reproducties vaak (klein en onopvallend) extra
karakters in het ontwerp zijn toegevoegd, die
aangeven dat het om een ‘referentie’, een
‘namaak’ of een ‘voorbeeld’ gaat.

Ingevoegde karakters en kersenbloesem

Positie van plaatnumers en gebruikte karakters
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Ook zit er veelal een verschil in de
kersenbloesem, die in het origineel 16
bloemblaadjes heeft en in de namaak-zegels
veelal 14,15 of 17. Namaak-zegels zijn veelal ook
aan het van de originelen afwijkende papier te
herkennen.
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Ook opvallend is dat de namaak-zegels vaak zijn
voorzien van een stempel dat de toegevoegde
karakters nogal eens bedekt. Die stempels hebben
overigens een volstrekt verschillend ontwerp van
de originele stempels van de Japanse post.

Naast de algemene kenmerken die hierboven
getoond zijn, zijn de namaak-zegels te herkennen
aan afwijkingen in details van het zegelbeeld,
waarvan hieronder ook enkele voorbeelden
worden getoond.

Enkele voorbeelden
Hieronder worden een aantal voorbeelden
getoond van kenmerken van namaak-zegels.

Fragment van ½ sen zegel echt en vals

½ sen en 1 sen namaak

Opvallende verschillen in de details:
- Massieve ballen vs. open krullen
- Dunne, puntige tak vs. dikke tak
- Bloem vult vierkant vs. open ruimten
- Scherpe lijnen vs. dikkere lijnen

Bij de ½ sen heeft het valse zegel plaatnummer 1,
wat bij echte zegels niet kan voorkomen; de 1 sen
heeft het nooit gebruikte plaatnummer 15.

Fragment van 12 sen zegel echt en vals

Opvallende verschillen in de details:
- Verschil in uiteinde van de 2
- Verschil in uitwerking hoekornament
- Arcering is onregelmatig bij namaak
Dergelijke verschillen zijn bij alle vervalsingen te
vinden, maar je moet dan wel de echte zegels
kennen!

Namaak zegels met toegevoegde karakters

Zegels met 14 resp. 15 bloemblaadjes
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Literatuur
Literatuur is onmisbaar om wijs te worden in dit
verzamelgebied en om echt en namaak te
onderscheiden. Belangrijke bronnen zijn:
Milton J. Montgomery, A Guide to the Cherry
Blossom Series
Kr. Wilhelmsen, Japans Klassiske Forfalskninger
(Noorwegen, En/Du)
Ron Casy, Thomas L. Zane and Lois M. EvansDe Violini, Forgeries of the Dragon, Cherry
Blossom and Koban Stamps of Japan (CD-ROM,
uitgave I.S.J.P)
Varro E. Tyler & Milton J. Montgomery, The
Wada Cherry Blossom Forgeries
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Gelegenheidsstempels uitroepen Volksrepubliek

Op 1 oktober 1949 werd de Volksrepubliek
uitgeroepen met een ceremonie in Peking. Het
beeld van Mao die dat doet op het balkon van de
Poort van de Hemelse Vrede is bekend, ook van
de postzegel uit 1959 die dat moment toont.
3

4

Stempel 3 (40 mm) is uit Kaifeng en stempel 4
(57 mm) is van de postadministratie van OostChina en gebruikt in Shanghai, Nanjing, Wuxi,
Suzhou en Hangzhou.

De eerste zitting van het Volkscongres vond op 1
en 2 oktober plaats en de Volksregering werd
geïnstalleerd. In verschillende plaatsen werden
vanaf 1 of 2 oktober speciale stempels gebruikt
om deze gebeurtenis te vieren. Daarvan wordt
hieronder een aantal getoond. Op vele daarvan
komt de datum van 2 oktober prominent voor. Dat
was de Dag van de Vrede, die meteen werd meegevierd.

5
6
Stempel 5 (36 mm) is van Xian en stempel 6 (55
mm, rood) uit Shandong en Xuzhou.

7
1
2
Stempel 1 (41 mm) werd gebruikt in Beijing,
Tianjin en Tangshan; stempel 2 (31 mm) in
Shenyang, Harbin, Jangzhou, Liaojang en andere
plaatsen in het Noordoosten.
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8

Stempel 7 (58 mm, paars) is gebruikt in Qingdao,
van stempel 8 (55,5 mm) wordt niet gemeld waar
dat gebruikt is.
In volgende nummers zullen we meer gelegenheidsstempels uit de Volksrepubliek tonen.
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Variëteiten bij VRC zegels uit 1952, SG 1538-1539
Archie S. McKee
Onderstaand artikel is, met toestemming van de
auteur, vertaald uit de ‘Journal of Chinese
Philately’, 62-3 van juni 2016.

Ik verzamel onder meer de Volksrepubliek. Ik
heb de serie SG # 1538-1539 (Scott PRC 136137, Yang C 14) al een tijd in bezit. Niets
bijzonders, twee postzegels ter herdenking van de
Internationale Conferentie voor Kinderbescherming in Wenen en uitgegeven op 12 april 1952,
volgens de catalogus. Toen vond ik een variëteit
in een verzameling die ik kocht; een blok van vijf,
maar er was iets afwijkends.

Toen ik goed keek, realiseerde ik me dat de
postzegels op de onderste rij, net boven de kleine
velrand, afwijkend waren geperforeerd. Het blijkt
dat de onderste horizontale perforatie tanding 14
heeft in plaats van de tanding 12½ , die je verder
bij deze zegels ziet.
Ik ben Amerikaan en gebruik vooral de Scott
Catalogus (2012). Scott zegt bij deze serie niets
over perforaties, wat ik vreemd vond, want voor
de meeste uitgiften staat de perforatie vermeld.
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Hij geeft alleen een uitgiftedatum van 12 april
1952 en gedrukt met litho.
Telkens wanneer ik een variëteit tegenkom, geeft
dat wat opwinding, vooral wanneer deze niet in
de catalogus staat. Maar ik moet bedenken dat
Scott niet beweert dat hij een gespecialiseerde
catalogus is. Scott waardeert de postfrisse serie op
minder dan US$ 1,00. Mijn geluk was dat ik snel
daarna losse zegels van de 400 $ en de 800 $ beide
met tanding 14 onderaan vond.

Ik heb sindsdien via een veiling ook stroken van
18 (9x2) van de onderkant van een vel gekocht,
die onderaan de tanding 14 heeft.
Dus ik keek naar mijn Stanley Gibbonscatalogus (2011) en de informatie werd
gedetailleerder. SG vermeldt dat de zegels zijn
gedrukt met litho door het Oost-Chinese Revenue
Office in Shanghai en geeft perf 12,5. Maar dan
worden beide postzegels vermeld met een "a" soort van perf 12,5 x 12,5 x 14 x 12,5. SG
verklaart deze vermelding echter niet volledig in
het gedeelte met algemene informatie op pagina
x-xi. Ik neem aan dat dit 12,5 bovenaan betekent,
12,5 rechts, 14 onderaan en 12,5 links. SG
waardeert de ongebruikte 1538 op 0,50 en de
1539 op 0,60, maar de "a" -variant van beiden
voor GBP 20.00. Dat is een mooie premie voor
een variëteit.
Toen nam ik mijn Yang-catalogus (2009) en die
geeft meer informatie. Yang zegt dat de serie op
12 april 1952 werd uitgegeven, net als de andere
catalogi. Maar Yang geeft tanding 12 aan.
Vervolgens vermelden ze de set als C14 met een
"a" -versie van beide zegels met tanding 12,5 x 14
aan de onderkant. De gewone versie van de 400 $
wordt per zegel genoteerd voor US$ 0,20, versie
a voor US$ 5, maar Yang geeft ook een "b" variant met perf 14 bovenaan x 12.5. En wow, de
waarde is zelfs US$ 400 voor deze "b" -variant.
Dat noem ik een zeldzaamheid.
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Dus de catalogi zijn het over deze serie niet met
elkaar eens. Ik ben nu in de war. Ik gebruik
zelfgemaakte pagina's, dus besloot ik om een
ruimte op de pagina te maken voor drie
exemplaren van elke postzegel: één de gewone
met twee mogelijke variëteiten.
Ik nam contact op met een bevriende handelaar en
vroeg hem naar de serie. Zijn verhaal was dat de
serie in Beijing werd gedrukt, en toen een deel
van de voorraad Shanghai bereikte, merkten de
autoriteiten daar dat sommige, maar niet alle
vellen de onderste perforaties misten. De
autoriteiten in Shanghai perforeerden de vellen
die ze vonden, maar gebruikten een tanding 14
"wiel." Ook bleek dat een paar vellen
ongeperforeerd waren langs de bovenmarge, dus
die perforeerden ze ook. Vandaar het grote
verschil in waardering. Het probleem is dat de
catalogi zeggen dat de postzegels in Shanghai
werden gelithografeerd door het Oost-Chinese
belastingdienstkantoor. Dus besefte ik dat ik niet
het hele verhaal had. Of misschien niet eens een
waargebeurd verhaal?
Toen zag ik een tijdje geleden een aanbod van
Unitric Philatelic Company (veiling nr. 67, in
Hong Kong op 18/8/2014, kavel 2983) voor "$
400 groen met tanding 14 x 12½ variëteit prima
ongebruikt zoals uitgegeven Scott 136 var
(Opmerking: alleen vermeld in People's Press niet vermeld in alle andere catalogi). " En kavel #
2984 was een blok van 4 met dezelfde
beschrijving als de kavel 2983.

Afb.4 Het zegel en het blok van 4 van SG 1358 var.

Ik kreeg het losse zegel van kavel 2983 en was
verrukt. Maar ook zag ik dat kavel 2984 niet werd
verkocht. En ja hoor, een paar dagen later werd
het aangeboden voor de helft van het
openingsbod, en ik kreeg dit ook in handen.
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Dubbel geluk. Maar hier is het punt: bij zowel
2983 als 2984 zijn de zegels geperforeerd 14
boven EN onder, met 12½ aan beide zijden. Het
lijkt erop dat beide aankopen een niet-genoteerde
variëteit zijn. Ik vraag me nu wel af of er
inderdaad zegels zijn met tanding 14 alleen aan
de bovenkant? Als slechts één zijde anders is
geperforeerd, kan één ‘wiel’ dat verklaren. Maar
als twee of meer tegenoverliggende zijden anders
worden geperforeerd, is dat een heel andere
situatie. Er is dus een basis-serie geperforeerd
12.5. Er is een "a" -soort van beide zegels
geperforeerd 12,5 en 14 aan de onderkant. Yang
catalogus geeft een "b" variëteit van beide zegels
geperforeerd 12.5 en 14 bovenaan. Maar er is een
niet-genoteerde variëteit van ten minste het 400 $
zegel (Scott 136var) met geperforeerde boven- en
onderkant 14 en zijkanten 12.5. Of geperforeerd
12,5 x 14 x 12,5 x 14.
[De Michel catalogus (2013) geeft trouwens weer
andere (en aanvullende) informatie over deze
serie (Mi 141-42). Daar worden drie varianten
onderscheiden: A (tanding 12½), C (tanding 12½
x 12½ x 14 x 12½) en D (tanding 12½ x 14).
Prijzen per zegel: A € 1, C € 20 en D € 500.
Daarnaast wordt nog vermeld dat er ook zegels
bestaan met tanding 14 aan de bovenzijde i.p.v.
aan de onderkant en een exemplaar van de 400 $
met tanding 14 aan boven- en onderkant. Nou
wordt het echt verwarrend: tanding 12½ x 14
betekent in de Michel: 12½ horizontaal en 14
verticaal. Zo’n zegel is echt verder nergens anders
gerapporteerd. Ik neem dus aan dat 14 x 12½
bedoeld is, de zegels die in dit artikel getoond
worden. Blijft dan de vraag wat met de losse
opmerking over dat ene 400 $ zegel bedoeld
wordt. Een overblijfsel uit een eerdere editie? –
red]
Behoren tot een groep zoals de China Philatelic
Society of London, deze publicatie krijgen en
deelnemen aan vergaderingen is de sleutel tot
meer en betere informatie en, hopelijk, meer
plezier van je verzameling. Ik zou graag van
iemand een zegel van deze serie met tanding 14
alleen aan de bovenzijde zien; en / of de 800 $ met
tanding 14 boven en onder. Neem contact op met
de auteur op archie.mckee@hotmail.com voor
eventuele opmerkingen en / of suggesties.
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Gelegenheidsvelletjes VRC
Hieronder weer enkele velletjes die voor diverse
gelegenheden zijn uitgegeven met de daartoe
bestemde ‘persoonlijke postzegels’.

De onderstaande 2 velletjes tonen de omgeving
van Chongqing en vieren de 15e verjaardag van
het vestigen van Chongqing als rechtstreeks
onder de centrale regering vallende gemeente.

De eerste twee velletjes vieren het ‘Maanfestival’

Het 3e velletje toont boeddhistische beelden.
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Tenslotte nog een velletje voor Guan Yu (Lord
Guan), generaal tijdens de Oostelijke Han
dynastie, die wordt vereerd als god van de oorlog
en overwinning.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China

12 maart – serie 2019-4
In 1979 is door de NPCC het besluit genomen om
12 maart uit te roepen tot boomplant dag in China
en viert in 2019 dus de 40ste verjaardag.
Ter gelegenheid hiervan is een zegel van 1,20
Yuan uitgegeven in vellen met 12 zegels.

31 maart – serie 2019-5
Ter promotie van de marathon, een hardloop
evenement over 42 kilometer en 195 meter, zijn
twee zegels van 1,20 yuan uitgebracht in vellen
met 16 zegels.

20 april – serie 2019-6
“Reis naar het westen”, een meesterwerk in
klassieke Chinese literatuur (III).
Een honderd hoofdstukken tellende roman van
Wu Cheng’en uit de Ming dynastie.
Voor voorgaande series zie 2015-8 en 2017-7.
Twee zegels van 1,20 en twee zegels van 1,50
yuan uitgegeven in vellen met 16 zegels, een
blokje van 6 yuan en een minivel met twee series.

29 april – serie 2019-7
Internationale
tuinbouw
tentoonstelling
gehouden van 29 april tot 7 oktober in Beijing.
Twee zegels van 0,80 en van 1,20 yuan
uitgegeven in vellen met 16 zegels.

4 mei – serie 2019-8
Het eeuwfeest van de 4 mei beweging
Twee zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 16 zegels.

18 mei – serie 2019-Z2 (Z51)
Persoonlijke zegel zonder codering met de titel
“Embleem voor de 19de Aziatische spelen, te
houden in Hangzhou 2022.
Een zegel van 1,20 yuan met tab uitgegeven in
vellen met 15 zegels.
11 mei – serie 2019-9
Kruidachtige pioenen, meerjarige
medicinale planten.
(4-1) Paeonia lactiflora.
(4-2) Paeonia veitchii
(4-3) Paeonia obovata
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(4-4) Paeonia mairei

(4-1) Legpuzzel maken.
(4-2) Zandkastelen bouwen.
(4-3) Rolschaatsen.
(4-4) Met blokken spelen.
Twee zegels van 0,80 en twee van 1,20 yuan
uitgegeven in vellen met 16 zegels en een minivel
met twee series.

Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 16 zegels en een minivel met twee series.

19 mei – serie 2019-10
Oude steden van China (III).
(4-1) Yangliuqing, stad in Xiqing, Tianjin.
(4-2) Guangfu, stad in Yongnian, Hebei.
(4-3) Nianbadu, stad in Jiangshan, Zhejiang.
(4-4) Furong, stad in Yongshun, Hunan.
De voorgaande series zijn 2013-12 en 2016-12.
Twee zegels van 0,80 en twee van 1,20 yuan
uitgegeven in vellen met 16 zegels en een minivel
met twee series.

11 juni – serie 2019-12
China 2019 wereld postzegeltentoonstelling
gehouden van 11 tot 17 juni in Wuhan.
De derde keer (na 1999 en 2009) dat China
gastheer
was
van
de
internationale
tentoonstelling.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 16 zegels en een blokje van 6 Yuan.

15 juni – serie 2019-13
China Railway Express (Yiwu–Madrid).
Op 18 november 2017 vertrok de eerste CRE
vanuit Yiwu op weg naar Madrid. Er werd 13.000
kilometer afgelegd en passeerde acht landen en
bevorderde sterk de handel met Spanje. Een
gezamenlijke uitgifte China-Spanje met twee
zegels se-tenant elk 1,20 yuan uitgegeven in
vellen met 6 series.
1 juni – serie 2019-11
Spelletjes voor kinderen (II).
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Nieuwe uitgiften Hong Kong
een eigen biosfeer en bio diversiteit te vinden. Om
dit feit te promoten en beter begrip te kweken
voor het zee-ecosysteem heeft Hong Kong Post
een serie van zes zegels uitgebracht, genaamd
‘Underwater World of Hong Kong’.
Afgebeeld zijn zes zeedieren die kenmerkend zijn
voor het ecosysteem rond Hong Kong. Er is ook
een siervelletje uitgegeven met deze serie.

11 juni 2019 – Hartverwarmend
In de populaire serie ‘Heartwarming’ heeft
Hongkong Post een nieuwe serie uitgebracht met
wens zegels: 2 luchtpostzegels (Air Mail) en 3
zegels bedoeld voor de binnenlandse post (Local
Mail). Op de zegels is geen waarde aangegeven,
aangezien een gelijksoortig systeem als in
Nederland is opgezet. De lokale zegels zijn voor
alle binnenlandse brieven tot 30 gram en de
luchtpostzegels voor brieven tot 20 gram.

11 juni 2019 – Velletje voor CHINA 2019
Ter ere van het de deelname van Hongkong aan
de 2019 World Stamp Expo in Wuhan, China is
er een gelegenheidsvelletje uitgebracht.
$10 Skyline van Hongkong en Wuhan

16 juli 2019 – Onderwaterwereld Hong Kong
In het altijd drukke Hongkong met al zijn
wolkenkrabbers zijn er op steenworp afstand nog
charmante en bijna niet verstoorde plekken met
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13 augustus 2019 – Werelderfgoed in China
In de serie ‘World Heritage’ met als thema de
meer dan 50 UNESCO sites die zijn aangewezen
na 1985, is de 8e uitgifte een velletje met 10 HK$
als frankeerwaarde. Afgebeeld is het landschap
rond Zuojiang Huashan.

26 september 2019 – Grote Baai-gebied
Gelegenheidsvelletje van HK$10, uitgebracht om
de twee SAR regio’s (Hong Kong en Macau) in
hun omgeving onder de aandacht te brengen.

1 oktober 2019 – 70 jaar Volksrepubliek
China Filatelie 2019

Een serie van vier samenhangende zegels ter ere
van het 70 jarig jubileum van de stichting van de
Volksrepubliek. Afgebeeld zijn de 4 speerpunten
van de VRC op dit moment.
$2.00 - Samenleving
$3.70 - Milieu
$4.90 - Technologie
$5.00 - Economie en buitenlandse betrekkingen

24 oktober 2019 –MacLehose trail
In de serie van Hongkong Trails is de tweede serie
uitgebracht met als thema de ‘MacLehose trail’,
een 100 km lange wandelroute in Hongkong en
omringende eilanden. De serie bestaat uit 10
zegels van HK$ 2 met de afzonderlijke ‘etappes’
van de MacLehose trail. Stof van de trail is
meegedrukt in de zegels en in de zegels zijn met
een laser pijlen uitgesneden
Section 1 – Pak Tam Chung naar Long Ke
Section 2 – Long Ke naar Pak Tam Au
Section 3 – Pak Tam Au naar Kei Ling Ha
Section 4 – Kei Ling Ha naar Tate’s Cairn
Section 5 – Tate’s Cairn naar Tai Po Road
Section 6 – Tai Po Road naar Shing Mun
Section 7 – Shing Mun naar Lead Mine Pass

Section 8 – Lead Mine Pass naar Route Twisk
Section 9 – Route Twisk naar Tin Fu Tsai
Section 10 – Tin Fu Tsai naar Tuen Mun

5 december 2019 – Oude Meester Q
Het stripboek 'Old Master Q' geniet al meer dan
vijf decennia grote populariteit in Chinese
gemeenschappen over de hele wereld. Scènes van
vrije tijd en dagelijks leven plus lokale elementen
van Hong Kong vormen een set van acht
postzegels van HK$ 2 en twee postzegelvellen.
De gegomde achterkant van de postzegels is ook
bedrukt met motieven.

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)

28 augustus 2019 – Landschappen
Vier zegels met mooie landschappen
activiteiten in de provincie Hualien:
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NT $ 6, Zee van koolzaadbloemen in de East Rift
Valley in de winter
NT $ 6, Qixingtan is een prachtige halvemaanvormige baai. Het kristalblauwe water van de baai
zorgt voor een rijk en indrukwekkend natuurlijk
landschap.
NT $ 12, De Xiuguluan Rivier heeft een
overvloedige waterstroom gedurende het hele
jaar, waardoor raften er een populaire
wateractiviteit is.
NT $ 12, De Swallow Grotto is een beroemde
toeristische attractie in Nationaal Park Taroko,
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waar je in het voorjaar en de zomer vaak veel
zwaluwen ziet.

6 september 2019 – Automaatstrook Bosgems
De Taiwanese Bosgems (Formosan Serow) is een
herbivoor endemisch voor het eiland Taiwan. Het
dier heeft een donkerbruin lichaam met zwarte
tint aan de achterkant van de nek en gele vlekken
op de wangen, keel en bovenste nek. Hij draagt
conische hoorns en leeft op een hoogte van meer
dan 200 meter boven zeeniveau. Automaatstrook
uitgegeven t.g.v. de ROCUPEX 2019.

9 september 2019 – Blauw-wit porcelein
Na eerdere uitgiften uit 2014 en 2018 opnieuw 4
zegels en een velletje over Chinees porcelein:
NT $ 8, Theepot met decoratie van wolken en
draken in onderglazuur blauw, Ming-dynastie
NT $ 12,Theekom in onderglazuur blauw met het
gedicht San Qing Tea door keizer Qianlong,
Qing-dynastie
NT $ 13,Theepot met lotusrol in onderglazuur
blauw, Qing-dynastie
NT $ 18, Theekop in onderglazuur blauw met
decoratie van heren in een landschap, Mingdynastie
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Velletje, NT$28, Pelgrimsfles met onderglazuur
blauwe decoratie van bloemen van de vier
seizoenen, Ming-dynastie

25 september 2019 – Transport
Slim
transport
gebruikt
state-of-the-art
informatie- en communicatietechnologie in de
transportinfrastructuur en voertuigapparatuur om
de veiligheid en doorstroming van het transport te
verbeteren, de mobiliteit van mensen te
verbeteren en de milieu-impact van reizen te
verminderen. Vier zegels en een velletje met de
complete serie brengen dat onder de aandacht:
NT $ 8, Little Green Man voetgangerssignaal:
eerst loopt de Green Man, maar naarmate de
deadline nadert, versnelt hij het tempo om
mensen te vertellen sneller over te steken.
NT $ 8, Elektronische tolheffing op snelwegen
NT $ 8, Multifunctionele smartcard kan gebruikt
worden voor verschillende vormen van vervoer
en voor kleine aankopen
NT $ 8, Transportinformatie en -beheer: mensen
kunnen de nieuwste informatie verkrijgen via de
mobiele telefoon en op elektronische
displayborden

2 oktober 2019 – Rijk varken automaatstrook
Het varken is al sinds de oudheid een symbool
van voorspoed en rijkdom. Het ontwerp van deze
automaatstrook is voorzien van een rood "rijk
varken" als een teken van geluk, een jaar van
overvloed waarin alles goed gaat.
9 oktober 2019 – 100 jaar Chung Hsing
Universiteit
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De universiteit is in 1919 opgericht als
landbouwuniversiteit en is gevestigd in Taichung.
Twee zegels:
NT $ 8, de hoofdingang
NT $ 28, het kleine auditorium, oudste gebouw
dat nog behouden is.

Na de eerdere serie van 2018 opnieuw een serie
vuurtorens. De set van vier postzegels toont de
volgende vuurtorens:
NT $ 8, Keelung uit 1899,
NT $ 8, Tungting Tao uit 1871,
NT$ 12, Taichung, op Pier 1 v.d. haven, uit 1982
NT $ 12, Tamsui, bij de riviermonding; oorspronkelijk uit 1796, herbouwd in 1969.

18 oktober 2019 – 10 jaar post met China
Deze automaatstrook viert de 10e verjaardag van
de rechtstreekse postale verbindingen door de
lucht en over zee naar het Chinese vasteland.

1 november 2019 – Sport - honkbal
De serie van 4 samenhangende zegels viert
internationale wedstrijden van 5 tot 7 november
op Taiwan gehouden worden. De serie is
uitgegeven als een strip van vier zegels, twee van
NT $ 6 en twee van NT $ 8. Een honkbalveld
dient als achtergrond voor de postzegels met een
speler van de Chinese ploeg uit Taipei die slaat,
gooit, vangt of naar een honk glijdt op elk van de
afzonderlijke postzegels.

3 december 2019 – Nieuwjaarswensen
Twee zegels en een velletje om het Jaar van de
Rat te verwelkomen.
NT $ 6, dit zegel toont ratten en oude munten. Het
Chinese woord voor "tellen" is een homoniem
voor "ratten", dus de afbeelding suggereert het
gunstige idee om het geld te tellen als een nieuw
jaar aanbreekt.
NT $ 13, dit zegel toont een trillende muis omlijst
door wolken om een beeld te geven van de komst
van een gelukkig en levendig nieuwjaar.
NT $ 15 souvenirvel: dit souvenirvel toont een
paar ratten, een rode en een paarse, die tegenover
elkaar staan. Met een stralende zon en een
geldboom suggereert de afbeelding het idee van
"het helemaal gaan maken"

20 november 2019 – Vuurtorens
China Filatelie 2019
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10 december 2019 – Jade kunst
Een nieuwe serie met jade voorwerpen uit het
Nationaal Paleis Museum
NT $ 7, Jade Hornless Dragons Cup, Qingdynastie
NT $ 12, Jade-fles met feniksen, Qing-dynastie
NT $ 15, Jade drinkbeker, Han-dynastie: deze
jade was oorspronkelijk 4000 jaar geleden een

eenvoudig uitziende buis en tijdens de Handynastie 2000 jaar geleden werd hij omgebouwd
naar zijn huidige uiterlijk en gedecoreerd, met een
bodem toegevoegd zodat hij kon dienen als een
container.
NT $ 35, Jade vierkante ketel met vier poten,
Qing-dynastie; de decoratie verwijst naar die van
ketels uit de vroege Westelijke Zhou dynastie.

Gelegenheidsstempels Bevrijde Gebieden

Op 18 september 1931 was
het ‘Mantsjoerije-incident’
Die door Japan geënsceneerde aanslag op een
spoorweg was het excuus
om de regio te bezetten. De
16e jaardag van dat
incident was voor de post
van Noordoost China aanleiding voor een serie
postzegels (SG NE 185-88). Het postkantoor van
Bei’an maakte daarbij een rood stempel. Dat is
erg zeldzaam, want Bei’an is een afgelegen
plaats.

Om de 20e verjaardag van
de oprichting van het
Chinese Rode Leger van
Arbeiders en Boeren te
herdenken werd door de
post in Harbin dit stempel
met een doorsnede van 43
mm gemaakt. Daarin de
ster, hamer en sikkel en geweer als symbolen van
de leiding van de partij over het leger. Het stempel
werd op 1 augustus 1947 gebruikt in Harbin en de
bijkantoren Daoli en Daowai.
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