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Redactioneel

Bestuursmededelingen

Het decembernummer van het vorig jaar
verschijnt (zoals wel vaker) ook dit jaar weer in
het nieuwe jaar, maar vóór het Chinees nieuwjaar,
dat dit jaar op 12 februari valt, dan begint het Jaar
van de Os.
Een wat een jaar is 2020 geweest, voor China,
voor de hele wereld en ook voor onze vereniging!
Het is inmiddels al weer een jaar geleden dat
Wuhan met de hele provincie Hubei in lockdown
ging, een term die we inmiddels ook van erg
dichtbij kennen. Binnenkort is het ook al weer een
jaar geleden dat we elkaar in Utrecht hebben
kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat het ‘licht
aan het einde van de tunnel’ er voor gaat zorgen
dat we tenminste dit najaar onze bijeenkomsten
weer zullen kunnen hervatten.
Intussen moet u het met dit blad (en de nieuwtjes
en de veilingen) doen. Wat dit nummer van het
blad betreft: er staat weer genoeg in om u
gedurende een avondje gedwongen binnen zitten
bezig te houden.
Allereerst een eerste artikel over de sluitstroken
(Officially Sealed Labels) die de Chinese post
heeft gebruikt met een aantal leuke voorbeelden,
waaronder de brief die u al op de omslag zag
staan. Marc Symens pakt uit met drie artikelen in
dit nummer, die ook gaan over interessante
poststukken. Verder kunt u lezen over een apart
en intrigerend stempeltype dat in Shanghai
gebruikt is. Het lijkt erop dat nu duidelijk wordt
wat de betekenis van die stempels was. Van een
andere orde is het verhaal over het gebruik van
Esperanto in China. Ook leuk om te lezen dat al
meer dan een eeuw geleden ook in China werd
gezien
dat
het
ontbreken
van
een
gemeenschappelijke taal de internationale
betrekkingen in de weg stond. Esperanto had
daarbij een mooie rol kunnen vervullen.
De vaste rubrieken completeren dit nummer weer.
Kortom: er is weer van alles te lezen en te leren!

Normaal treft u op deze plaats het verslag van de
vergaderingen van de afgelopen maanden aan,
maar die hebben door de Coronacrisis ook de
afgelopen maanden geen doorgang kunnen
vinden. Het bestuur meent nog steeds dat het,
mede in het licht van de gemiddelde leeftijd van
de regelmatige bezoekers van onze bijeenkomsten, geen zin heeft om fysieke
bijeenkomsten te houden voordat de dreiging van
het virus geen rol meer speelt. Inmiddels hebben
we een tweede en de dreiging van een derde golf
en nu zelfs een avondklok en een verdere
beperking van bezoekmogelijkheden. De bijeenkomsten t/m april laten we in ieder geval
vervallen, de bijeenkomst in juni is uiterst
onzeker en we zullen zien hoe de vlag er na de
zomer bijhangt. Het is en blijft een treurig
verhaal.
Uiteraard houdt het bestuur u op de hoogte van de
verdere plannen.
Inmiddels gaat de veiling wel door. In de veiling
van 14 november werden van de 100 kavels er 43
verkocht, er waren vijf schriftelijke bieders. Ook
in de veiling van 16 januari hebben zich vijf
schriftelijke bieders gemeld en er werden 39
kavels van de 100 verkocht. Onze afdeling
aankopen heeft recent uit nalatenschappen nog
nieuw materiaal voor de komende veilingen
kunnen verwerven.
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Gelegenheidsstempel VRC
Op 1 oktober 1951 werd
de 2e verjaardag van het
uitroepen van de Chinese
Volksrepubliek gevierd.
Dit stempel werd op die
dag in Peking gebruikt.
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Officially Sealed Labels
Johan Sevenhuijsen
Het onderstaande artikel is gebaseerd op een
presentatie die Hendrik Oranje heeft voorbereid
voor de (geannuleerde) vergadering van juni
2020 en op aanvullende informatie uit het archief
van Jozef Wagemakers en de bibliotheek.
Vanaf het begin van de postdiensten heeft de post
te maken gehad met het probleem dat sommige
poststukken niet goed dichtgeplakt waren of
onderweg beschadigd raken. Het is natuurlijk van
belang dat de ontvanger de zending alsnog zo
goed mogelijk in handen krijgt. Daartoe werden
zulke brieven onderweg dichtgeplakt c.q.
gerepareerd; om duidelijk te maken waarom en
waar de reparatie is uitgevoerd brengt de post
daarvan een verklaring aan en plaatst daarbij
(veelal) een stempel van plaats en datum. Dat
gebeurt eigenlijk universeel en is van alle tijden.
Tegenwoordig wordt veelal gebruik gemaakt van
een plastic zakje om het beschadigde stuk verder
veilig te vervoeren, maar in het begin van de
vorige eeuw waren die nog niet beschikbaar.
Hieronder wil ik laten zien hoe de Chinese post in
de periode van Keizerrijk en Republiek met
beschadigde post omging; in een vervolg zal de
periode van de Volksrepubliek aan de orde
komen. Belangrijke kanttekening is nog dat we
ons niet zullen bezig houden met censuurpost.
Daarbij wordt de brief ook opengemaakt en weer
dichtgeplakt, maar dat gebeurt om specifieke
redenen en de studie van censuurstroken en
censuurstempels is een apart onderwerp. Dat
geldt ook voor ‘rampen’post uit scheeps- of
vliegtuigongelukken, die vaak met een
uitgebreider verklarend stempel werden bezorgd.
Vanaf de 19e eeuw gebruikten postdiensten
speciaal voor dat doel bedrukte stroken om
beschadigde poststukken te repareren. Die staan
bekend als “Officially Sealed Labels”. Een eerste
voorbeeld is bekend uit Italië in 1864, de
Verenigde Staten volgden in 1872 en tegen het
eind van de 19e eeuw hadden zeker 30 landen zo’n
soort label in gebruik.
Er is in de literatuur maar beperkte aandacht
besteed aan dit aspect van de postdienst in China
en er is ook relatief weinig materiaal op de markt
om een duidelijke reconstructie te maken. De heer
Kotanchik (VS) heeft er een boekje over
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gepubliceerd en Hendrik Oranje heeft een
overzicht van de in de Volksrepubliek gebruikte
stroken gepubliceerd. In zijn standaardwerk over
poststempels besteedt ook Chang aandacht aan
deze stroken (zie literatuurlijst).
Kotanchik vermeldt en toont een eerste label dat
in 1899 in Shanghai zou zijn vervaardigd. Chang
vermeldt 1908 als datum van eerste gebruik. In
het archief van Jozef zit echter een brief uit 1904
dat is dichtgeplakt met een geheel ander label, dat
we waarschijnlijk als het eerste Chinese label
moeten beschouwen.

Brief van Boston naar Kiautschou met
doorgangsstempel Seattle van 5 december 1904
en aankomststempel Kiautshou van 20 januari
1905. Gerepareerd met strook met Chinees
stempel Shanghai, datum onleesbaar.
Hieronder de gereconstrueerde strook met de
tekst “Found open and officially closed in the Post
Office” en aangewezen plaatsen voor datumstempel en naam van de ambtenaar.

Het is opmerkelijk dat er geen tekst in het Chinees
op het label staat; kennelijk werd dit alleen bij
internationale post gebruikt. Let op het nummer I10 in de linker bovenhoek. Dat is het nummer dat
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in de administratie van de Chinese post voor dit
label of formulier werd gebruikt. Het stempel
Shanghai is duidelijk van het type tweetalige
stempels dat in die tijd in gebruik was, de datum
is nauwelijks leesbaar (15 jan?).
Een tweede brief uit het archief van Jozef is uit
1907 en toont gebruik van het label dat Chang
voor gebruik vanaf 1908 vermeldt:

Brief van 20 februari 1907 van Detroit naar
Yoochow (prov. Hunan) met 7 sluitzegels en
stempels Yochow 17 Apr 07
Op deze brief is gebruik gemaakt van Officially
Sealed Labels van een geheel ander ontwerp met
de tekst (in Engels) “Imperial Chinese Post /
Officially Sealed” en een Chinese tekst van
gelijke strekking op een geperforeerd (maar niet
gegomd) label.

In de catalogus van Kotanchik en de verzameling
van Hendrik wordt duidelijk dat dit nieuwe label
in twee verschillende ontwerpen (gedrukt in
Shanghai resp. Londen en in donker- resp.
lichtgroen) bekend is.
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De afbeelding van de linkerbovenhoek van het vel
met labels van het 2e, lichtgroene type laat zien
dat het formuliernummer I-10 ook voor dit
nieuwe ontwerp gebruikt wordt.
Nog een afbeelding van gebruik van het in
Shanghai gedrukte donkergroene type staat op de
omslag. Die bijzonder fraaie brief verdient een
aparte omschrijving:
De brief is geschreven door een employee van de
HSBC (Hongkong and Shanghai Banking
Corporation) aan de DAB (Deutsch Asiatische
Bank), aan boord van een schip op de
Yangtzekiang. Gebruik van het pa-kua stempel is
na 1899 zeldzaam en wordt eigenlijk alleen
nog gebruikt als scheepsstempel. Het Pa-kua
stempel is natuurlijk niet gedateerd maar op de
achterkant van de brief vinden we een
aankomststempel van Kiukiang (27-9-geng xu,
29 oktober 1910). Kennelijk is de brief
beschadigd en er wordt een sluitzegel (Officially
Seal Label) opgeplakt en ambtelijk bevestigd met
een stempel van de postambtenaar in Kiukiang
(30 oktober). De brief heeft een handgeschreven
"Misssent to Kiukiang" maar dat wordt
doorgestreept (waar?). De brief gaat nu weer op
pad, krijgt een vertrekstempel van Kiukiang op de
voorzijde (28-9-geng xu, 30 oktober 1910),
waarschijnlijk per boot naar Hankow. In Hankow
een doorgangsstempel van 31 oktober (let wel:
met "3" in plaats van het jaar), per trein naar
Shuntehfu (2-10-geng xu, 3 november 1910) en
dan over land naar Tsinan (datum onleesbaar ca.
6 november). Een briefje met alles wat je je maar
wensen kan, laat gebruik pa-kua, sluitzegel,
missent en Hankow met cijfer i.p.v. jaar.
Inmiddels werd het Chinese Keizerrijk in 1911
vervangen door de Republiek. Kennelijk waren er
nog aardige voorraden van de ‘Keizerlijke’ labels.
Die zijn op verschillende manieren aan die
nieuwe politieke situatie aangepast. Ten eerste
door opdrukken die plaatselijk bij diverse
kantoren werden vervaardigd, maar ook wel door
het doorstrepen van de aanduiding ‘Keizerlijk’ in
Chinese en Engelse tekst.
Vanaf 1923 zijn ook nieuwe labels verschenen,
met de tekst “Officially Sealed / Chinese Post
Office” met een aangepast ontwerp, ook in groen.
Daarvan bestaan verschillende versies die zich
onderscheiden in details van het ontwerp en in de
perforatie.
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Het is een aangetekende brief (2e gewichtsklasse)
d.d. 19 maart 1927 van Putai (Shantung) naar
Tsinan (Shantung), daar beschadigd aangekomen
en dichtgeplakt met label, afgestempeld Tsinan
23 maart 1927.
Naast de labels werden ook diverse stempels
gebruikt op dit soort post. De brief hieronder ging
in 1933 van Oostenrijk naar Peking en werd van
daar weer doorgestuurd naar Parijs.

Aangepoaste ‘keizerlijke’labels met opdruk
“Republiek China”(1915) en met doorgestreepte
teksten (1925)

In 1923 uitgegeven label

Hieronder een brief met gebruik van dit label:

Hij is met 8 labels dichtgeplakt, waarop stempels
“Received in Such Condition” en “Received
Broken” in Engels en Chinees.
Hieronder nog enkele voorbeelden van dergelijke
stempels uit verschillende plaatsen op deze labels.

Label met stempel “Received torn at Canton”
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Deze is onderweg in Peking voorzien van drie
Officially Sealed Labels met stempel Peiping
7.7.21 (1932).

Label met stempel “Received broken and officially
resealed”

Chang toont nog stempels met andere teksten in
Chinees schrift, zoals “Nat ontvangen”, “In
slechte toestand ontvangen”:

Tenslotte nog een korte uitstap naar het
‘keizerrijk’ Manchukuo, de Japanse vazalstaat in
Noordoost China. Daar werden Chinese Labels
voorzien van plaatselijke opdrukken (waarvan de
status veelal erg onzeker is) en ook werden er in
rood uitgevoerde eigen labels met de tekst
“Officially Sealed Manchoukuo Post Office”
gebruikt.

Hieronder nog een aangetekende brief van
Bayonne (Frankrijk) naar Hankow ‘via Siberia’.

Manchoukuo labels: met opdruk en eigen label

Daarbij zijn een aantal curieuze vergissingen in
de Engelse tekst gemaakt. Zo zien we op
sommige labels “OFFIOIALLY”, maar ook
“OFFIOrALLY”.

In gebruikte toestand (laat staan op poststuk) zijn
deze labels zeer schaars.
In het volgend nummer komen we graag terug op
de in de Volksrepubliek gebruikte labels.
Literatuur:
Chang, Paul Ke-Shing, History of Postal Cancellations of China Part IX, pp. 612 e.v.
Kotanchik, Jim, Catalogue of Officially Sealed
labels of China
Oranje, H.J., People’s Republic of China
Officially Sealed Labels, D&O trading
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Een buitengewoon interessante roodband-brief uit 1899
Marc Symens

Deze roodband-brief, verstuurd van Peking naar
Taku, is om diverse redenen bijzonder
interessant. Toevallig is ook de inhoud van deze
brief bewaard gebleven; daar kunnen we aflezen
dat de Chinese brievenschrijver zijn brief dateert,
volgens de (Chinese) maankalender: 11(de)
maand, 19(de) dag, dat is omgerekend naar onze
zonnekalender (de Westerse (Gregoriaanse)
kalender): 21 december 1899.

11(de) maand 19 de (dag) (voor 11 wordt
hier een andere schrijfwijze genomen)
11(de) maand, 19(de) dag
Normaliter schrijft de afzender die datum ook
altijd op een of ander manier in het midden op de
voor- of achterzijde van zijn roodband-brief. Dat
is hier op de achterzijde gebeurd.
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Op de rechterkant van de voorzijde van de brief
zien we dat deze naar Taku moest gaan.

Taku
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De brief wordt gepost in een brievenbus in
Peking. Daar krijgt hij een brievenpostbusstempel:

De 4 cents frankering, aangebracht door de
afzender, werd in het postkantoor van Peking op
23 december ontwaard met de standaard
tweetalige stempel. Deze werd na april 1899 in
de postkantoren in gebruik genomen en kwam in
de grote postkantoren in vervanging van de
dollar-stempel. Van Peking zijn geen dollarstempels meer gekend na mei 1899 (zie [JO-1]
pag 35).

brievenpostbus-stempel van Peking
Dit is een erg vroeg voorbeeld van zo’n
brievenpostbus-stempel.
In [PC-3] pag 10 kan men nalezen dat, volgens
een dienstorder van 15 oktober 1899, er bedrijfjes
mee moesten ingeschakeld worden om postzegels
te verkopen en postzendingen te ontvangen en dat
deze een stempeltje (brievenpostbus-stempel)
moesten plaatsen op de ontvangen poststukken
alvorens ze door te geven aan het (echt)
postkantoor waar ze van afhingen.
Van deze brievenpostbus-stempels bestaan er
heel erg veel, in veel verschillende maten en
vormen. Het is zowat onmogelijk die allemaal te
inventariseren. In [PC-3] zijn er tientallen
besproken, maar er zijn daar geen voorbeelden
van 1899 in opgenomen zelfs van 1900 staan er
maar enkele vermeld (van Shanghai en van
Canton).
De door de afzender aangebrachte frankering
mocht door zo’n brievenpostbus-stempel
normaliter niet worden ontwaard, dat moest op
het postkantoor gebeuren.
Heel dikwijls staat er in zo’n stempel alleen de
naam van de stad en een (postbus-)nummer, maar
soms staat er ook meer in vermeld.
In het stempel op deze brief staat bovenaan
Peking, in de linkerkolom: 6 karakters die zo iets
als "box office agency" betekenen, in de
rechterkolom
bovenaan:
“Langfangtow”,
waarschijnlijk de naam van een wijk in Peking en
onderaan: “Siangshenchang” wat waarschijnlijk
een bedrijfsnaam was.
De brief werd dus waarschijnlijk gedeponeerd in
niet meer dan een houten kist ergens in de hoek
van een winkel in een of andere wijk van Peking,
waar dan deze brievenpostbus-stempel op de brief
werd aangebracht.
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PEKING 23 OCT 99
Nog dezelfde dag vertrekt de brief naar Tientsin
om uiteindelijk ook nog later op die dag aan te
komen in Taku.
In Tienstin krijgt de brief een dollar-stempel van
Tientsin.

TIENTSIN. 23 DEC 99
Alhoewel het de bedoeling was dat de dollarstempel na de invoering van standaard tweetalige
stempel niet meer zou gebruikt worden gebeurde
dat in een aantal steden toch wel (zie [JO-1]).
In Foochow gebeurde dat zelfs nog tot in 1912,
Pagoda Anchorage zeker tot 1902, in Soochow
zeker tot 1903 en in Wenchow ook zeker tot 1903.
Van de andere steden zijn geen voorbeelden van
verder gebruik gekend na mei 1899 met als enige
uitzondering Tientsin. In Tientsin werd de dollarstempel blijkbaar nog even doorgebruikt (tot
begin 1900), meer dan waarschijnlijk alleen op
Chinees-talige brieven (verzender en ontvanger
Chinees). Daarvan is nog een brief gekend van
Wuchang naar Tientsin met een dollarstempel
van Tientsin van 6 januari 1900 bij aankomst. De
hier besproken brief is slechts een tweede
voorbeeld uit deze periode na mei 1899.
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Verder zien we, zij het een beetje zwak, op de
brief nog een stempel met 8 Chinese karakters
afgedrukt.

maankalender: 11(de) (maan)maand, 22 ste (dag),
dat is omgerekend 24 december 1899.

NO PAY- stempel
Dit is een stempeltje van het type “Postage Paid,
No Demand No Pay”. Deze staan onder ander
beschreven in [PC-1] pag 196-202. Dit soort
stempels werden al in 1882 gebruikt. Er bestaan
er zeker een 30-tal verschillende van. Ze werden
gebruikt om de bestemmelingen te waarschuwen
dat zij de postbode geen fooi mochten geven. De
gebruikte Chinese karakters zijn daarbij niet in
alle stempels gelijk. Wanneer we [PC-1] pag.
196-202 volledig doorlopen zien we dat dit type
met deze combinatie van 8 karakters en deze
grootte (16½ x 36½ mm) er beschreven wordt als
Tientsin type-II.
De kans is daarom groot dat dit stempel reeds in
Tientsin werd aangebracht; dat is een beetje
verrassend, normaliter zouden we verwachten dat
dit door het postkantoor bij aankomst, hier Taku,
zou gezet zijn. (zie [PC-1] pag 207 voor een brief
waar met zekerheid onderweg een No Pay
stempel werd geslagen: brief van Shanghai met
No Pay stempel van Hankow (stadsnaam mee in
de stempel vermeld) maar met bestemming
Wuchang)
Van daaruit gaat de brief naar zijn eindbestemming Taku, waar men; zoals het hoort, de
standaard tweetalige stempel gebruikt. Blijkbaar
heeft men hier vergeten het jaartal in te zetten.
Een leuke curiositeit.

TAKU 23 DEC
Tenslotte ontvangt de bestemmeling zijn brief en
schrijft op de voorzijde links boven de datum dat
hij die gelezen heeft, uiteraard volgens de
80

11(de) maand 22ste
Samengevat: een interessante roodband-brief uit
1899 met een uitzonderlijke combinatie van
- een heel vroege brievenpostbus-stempel (van
Peking) (geen ander gekend voor 1900)
- een heel late dollar-stempel van Tientsin
(slechts 2de gekend na mei 1899)
- een No Pay stempeltje vermoedelijk
onderweg gezet (in Tientsin) (slechts 2de
gekend onderweg gezet)
- (een aankomststempel van Taku zonder
jaaraanduiding) (een curiositeit)
Literatuur
[PC-1] Paul Ke-Shing Chang, “History of Postal
Cancellation of China, part 1”
[PC-3] Paul Ke-Shing Chang, “History of Postal
Cancellation of China, part 3”
[JO-1] The Journal, Vol-1, Nr-4, “The Dollar
Chops”
(met dank aan Jozef Wagemakers voor de
vertaling van de brievenpostbus-stempel en zijn
opmerkingen)

Gelegenheidsstempel VRC
Het stempel hiernaast
is op 1 juli 1951
gebruikt om de 30e
verjaardag van de
Communistische
Partij van China te
vieren. De datum
staat in het midden.
Onderaan staat de
plaats waar het stempel werd gebruikt.
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Esperanto in China
Gisèle Vivance
Onderstaand artikel is met toestemming van de
auteur vertaald uit het blad La Philatelie
Chinoise #135 (2020).
Herkomst van Esperanto
De basis van de taal is een pamflet dat Dr. Ludwig
Lazare Zamenhof in 1887 in Warschau
publiceerde, onder de titel "Lingvo Internacia" en
met het pseudoniem "Doktoro Esperanto".

Dr. Zamenhof, alias Doktoro Esperanto
Geboren: 15 december 1859 Białystok, Polen
Overleden: 14 april 1917 te Warschau, Polen.
Hoofdactiviteiten: taalkundige, oogarts, uitvinder,
dichter, vertaler, esperantist, arts, schrijver

Hij is, om zo te zeggen, de vader van de taal.
Mannen en vrouwen van allerlei nationaliteiten
wilden een wereldwijd communicatiemiddel om
hun culturele horizon te verbreden, maar hadden
niet de tijd en energie om de internationale talen
van die tijd te leren: eerst Frans, maar ook Duits
en Engels. Deze mensen begonnen de taal te leren
van het materiaal dat Zamenhof bood en
ontdekten dat ze het snel assimileerden en dat het
geschikt was voor communicatie. Esperanto
kende al heel snel een groot succes en overtrof
zelfs de verwachtingen van zijn ontwerper. Het
aantal mensen dat de taal leerde, groeide snel,
aanvankelijk vooral in het keizerlijk Rusland en
Oost-Europa, daarna in West-Europa en de
landen van Noord- en Zuid-Amerika. Esperanto
kwam Japan binnen na de Russisch-Japanse
oorlog van 1904-1905.
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De principes van Esperanto
Esperanto is sneller te leren dan welke andere taal
dan ook. Het is gebaseerd op regelmatige en
eenvoudige principes:
1) Uitspraak: Esperanto heeft een normale
uitspraak. Elke letter komt overeen met een klank
en elke klank is altijd op één manier geschreven.
De letter ĉ wordt bijvoorbeeld altijd uitgesproken
als tch zoals in ĉevalo (paard). Uitspraak:
tchévalo
2) Grammatica: Esperanto heeft weinig regels en
deze regels hebben geen uitzonderingen. Alle
werkwoorden zijn bijvoorbeeld regelmatig: mi
lernas (ik ben aan het leren); li lernas (hij leert) /
vi estas (je bent / je bent); ili estas (ze zijn).
3) Woordenschat: in Esperanto kun je nieuwe
woorden vormen vanuit bestaande wortels.
Bijvoorbeeld:
labori
(werken),
laborejo
(werkplek), laboranto (arbeider) / lerni (leren),
lernejo (school), lernanto (student) / danci
(dansen), dancejo (disco), dancanto (danser). Van
de 500 meest voorkomende woorden of wortels
kunnen we meer dan 2000 woorden vormen. Dit
is een geweldige basis om te beginnen met
communiceren.
De regelmatige wijze van vormen van woorden in
Esperanto maakt snel leren mogelijk. Veel
mensen beginnen Esperanto te gebruiken na
slechts 20 tot 50 uur leren, dat is ongeveer twee
tot drie studieweekenden. U kunt zelfs na een jaar
of zelfs zes maanden Esperanto-les geven. Door
dit gemakkelijke leerproces kan de Esperantogemeenschap snel groeien.
Esperanto in China
In China werden de eerste cursussen gegeven in
Shanghai in 1906 en in Kanton vanaf 1908.

Tsaï Yuanpei (postzegel uitgegeven op 01/11/1967 SG Taiwan n° 567)
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Tsaï Yuanpei (1868-1940), lid van de regering
van Sun Yatsen, was in 1912 de allereerste
minister van onderwijs ter wereld, die besloot tot
de introductie van Esperanto in de normale
scholen.
Hij had deze taal geleerd tijdens zijn studie in
Duitsland van 1907 tot 1911. Hij geloofde dat dit
zou helpen om China open te stellen voor de
westerse wereld. In 1917, toen hij rector werd van
de Universiteit van Peking, besloot Tsaï Yuanpei
Esperanto als keuzevak te introduceren op de
Chinese taalfaculteit, daarna in 1921 als officieel
vak. Het onderwijs werd toen geleidelijk
ingevoerd in de lagere en middelbare scholen.
China was een van de twaalf landen die in 1921
een Esperantovoorstel steunden bij de toenmalige
Volkenbond. Dat er in die tijd door Chinezen in
Esperanto met buitenlandse contacten werd
gecorrespondeerd blijkt bijvoorbeeld uit de
onderstaande kaarten uit 1914 naar Uruguay en
Duitsland.

regelmatig door Radio China Internationaal wordt
gebruikt. Bovendien kan worden opgemerkt dat
Mao Zedong niet afwijzend stond tegenover
Esperanto en dat het rode boekje in 52 talen is
vertaald, waaronder Esperanto.

Door het gebruik van pinyin is de ontwikkeling
van Esperanto in China echter vertraagd en zijn er
de laatste jaren steeds minder Esperantisten
geweest. Het lijkt erop dat de laatste tijd zich weer
een hernieuwde belangstelling voor deze
internationale taal in China manifesteert.
Esperanto wordt als eerste vreemde taal
onderwezen in de lagere klassen en er zijn pilotprojecten bij verschillende Chinese universiteiten. Vooral jongeren zijn geïnteresseerd in deze
taal, die snel te leren is met slechts 16
grammaticaregels. Hieronder vindt u enkele
voorbeelden van ansichtkaarten, herdenkingskaarten of propagandakaarten over Esperanto.

Kaart van Shanghai naar Montevideo, Uruguay van
1 mei 1914 en kaart van Peking naar Duitsland van
20 april 1914 met Esperanto-correspondentie

Na de oorlog namen een paar Chinese
esperantisten deel aan het Chinese taalfonetische
transcriptieproject (1954) en vervolgens aan de
Chinese taalhervormingscommissie, die in 1982
resulteerde in het pinyin-fonetische alfabet.
Esperanto is een van de talen die sinds 1964
82

Chinese kaart uit 1991, gewijd aan dr. Zamenhof,
met teksten in Esperanto
China Filatelie 2020

esperantisten worden? Dat kunnen we ons
afvragen, zeker nu Engels min of meer
wereldwijd wordt gebruikt.

Gelegenheidsstempels VRC - Korea
De betrokkenheid van de Volksrepubliek bij de
oorlog in Korea (1950-53) is gevierd met de serie
zegels C19 (SG 1573-76) uit 1952.

Esperanto-kaart; letter ‘R’ staat voor China

Maar daarnaast zijn er ook diverse gelegenheidsstempels aan gewijd.
Dit stempel is uit
1950-51 en luidt
“Verzet je tegen
Amerika en help
Korea. Amerikaanse imperialisten leveren
wapens aan Japan”. Afgeslagen in blauw.
Het stempel hiernaast is uit 1950,
gezien op een brief van Liuchow
naar Shanghai en luidt “Lang leve
de eenheid tussen het Chinese en
het Koreaanse volk”.

Propaganda-briefkaarten voor Esperanto met
afbeeldingen van (karikaturale) Chinese kinderen

Dit stempel komt uit juli 1951
en luidt “Verzet je tegen de
Amerikanen, steun Korea,
bescherm ons vaderland”.

We kunnen zien dat op al deze voorbeelden van
ansichtkaarten China altijd vertegenwoordigd is.
Er zijn veel boeken voor kinderen, volwassenen
en leerkrachten en veel woordenboeken over deze
taal. Zullen mensen in de 21ste eeuw
China Filatelie 2020
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Nogmaals: bijzondere stempels uit Shanghai
Johan Sevenhuijsen
Soms komen interessante vragen uit ons
verzamelgebied na verloop van tijd opnieuw naar
boven. Zo ook in onderstaande voortgangsnotitie
over een speciaal in Shanghai gebruikt stempel.
Een eerste artikel daarover verscheen in ons
Bulletin 112 van september 1996, zo’n 25 jaar
geleden dus inmiddels. Door een toevallige vraag
werd mijn aandacht en die van onze
onderzoekende bibliothecaris, Jozef Wagemakers, weer op dit stempel gevestigd. Door een
hoop speurwerk zijnerzijds kunnen we inmiddels
met een behoorlijke mate van zekerheid zeggen
waar dit stempel voor gediend heeft (maar Jozef
wacht met het doen van definitieve uitspraken tot
alle losse eindjes zijn vastgeknoopt en dat kan nog
wel een aantal jaren duren… wordt vervolgd
dus).

De stempels zijn alleen te vinden in de periode
van 1931 t/m 1947 en komen uitsluitend voor op
inkomende post naar Shanghai en wel alleen bij
gewone en luchtpost-brieven (niet bij aangetekende of expresse brieven). Maar niet alle
inkomende post in Shanghai kreeg zo’n stempel.
Het onderste gedeelte geeft links de dag en rechts
de maand aan. De cijfers worden aangegeven met
zogenaamde ’Suzhou’-karakters die ook wel in de
handel werden gebruikt. Daardoor onderscheidt
het stempel zich duidelijk van andere postale
stempels. Dat het in dit geval om data gaat blijkt
ten eerste uit de getallen 1 - 31 links en 1 - 12
rechts en ook uit het feit dat de combinatie
overeen komt met de datum van andere stempels
op de betreffende brieven.

Eerst nog even: over welk stempel hebben we het
eigenlijk? Het gaat om een opvallend rond
stempel dat in drieën verdeeld is: de bovenste
helft bevat één karakter, de twee kwarten
daaronder elk ook één of twee karakters.
getal
suzhou

getal
suzhou

1

2

3

〡of 〢of 〣of
一
10

二
11

三
12

4

5

6

7

8

9

0

〤

〥

〦

〧

〨

〩

〇

13

14

20

21

22

30

31

〸 〡一 〡二 〡三 〡〤 〹 〢一 〢二 〺 〣一

In het bovenste gedeelte staat één van de vier
karakters 甲 'jia', 乙 'yi', 丙 'bing' of 丁 'ding'. Dit
zijn de eerste vier van de tien 'hemelse stammen'
die in China ook worden gebruikt als bij ons de
letters A, B, C, D of de cijfers 1, 2, 3, 4.
Tot zover is duidelijk hoe we het stempel moeten
lezen, maar het is nog volstrekt onduidelijk
waarom het op (een deel van de) inkomende post
van Shanghai gezet werd. Voor wat betreft het
bovenste karakter is verondersteld dat de vier
karakters in dit geval mogelijk de vier ploegen
van een afdeling aanduiden.
甲 Jia is de ochtendploeg
乙 Yi is de middagploeg
丙 Bing is de avondploeg
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丁 Ding

is het stempel van de toezichthouder (het
karakter ‘ding’ komt uiterst zeldzaam voor).
Dat betekent dus dat we het stempel zo moeten
lezen:

34 mm: 1931-37
28 mm: 1938-47

OK, dat zou kunnen, maar wat doet die afdeling
dan met de betreffende brieven?
In het artikel uit ons Bulletin werd in feite
overgenomen wat in het artikel van Sieh en
Blackburn uit 1983 over dit stempel stond, nl. dat
China Filatelie 2020

het een stempel van een censuurafdeling zou zijn.
Die veronderstelling kan inmiddels veilig naar de
prullenmand verwezen worden. Het artikel van
Bourrin uit het Franse blad wijst daar ook al op.
Dat het om censuur zou gaan is kennelijk
onzinnig: de periode 1931 – 1947, waarin deze
stempels continu in gebruik waren, loopt van vóór
de Chinees-Japanse oorlog, door tijdens de
bezettingsperiode en dan ook weer daarna. Het is
uiterst onwaarschijnlijk dat er in die periode een
continue censuurpraktijk zou zijn, die bovendien
zijn werk doet zonder ook maar één van de
betreffende brieven te openen voor onderzoek.
Om er achter te komen wat de betreffende
afdeling dan uitvoert is een nadere studie van de
brieven nodig. Het artikel van Seray uit het Franse
blad doet daartoe een waardevolle aanzet. Ten
eerste blijken die allemaal gericht te zijn aan het
Hoofdpostkantoor van Shanghai (dus niet aan een
van de vele bijkantoren). OK, een afdeling bij het
Hoofdpostkantoor dus. Vervolgens valt op dat
een bijzonder groot percentage van de brieven
gericht is aan een postbus (in dat kantoor). Van de
overige brieven met zo’n stempel valt op dat ze
veelal gericht zijn aan een beperkt aantal grotere
bedrijven en instellingen, vaak zonder aangeven
van een nader adres in Shanghai, maar ook wel
met een straatadres erbij, soms gecombineerd met
een postbusnummer.
Nu komt de hypothese die moet verklaren wat er
aan de hand is: bij het sorteren van de inkomende
post op het hoofdpostkantoor wordt de post aan
de bekende postbushouders apart gelegd, ook als
op de brief een straatadres is vermeld. Die post
wordt via de postbussen bezorgd (wat efficiënter
is dan een deel van de post daarin te stoppen en
een ander deel, waarop een adres vermeld is, naar
het betreffende adres te brengen). Bij het in de
postbus stoppen is het van belang vast te leggen
wanneer elk stuk daar bezorgd is (om onenigheid
over de bezorging te voorkomen). Daarom wordt
op het stuk een stempel geplaatst met de datum
waarop het in de postbus gestopt is en het dagdeel
(morgen, middag, avond) dat dat gebeurd is.
Kennelijk wordt bij incidentele speciale gevallen
de post door een supervisor o.i.d. in de postbus
gedaan, die het stempel ‘ding’ gebruikt. Dit
verklaart ook waarom deze stempels niet op
aangetekende post of expressepost te vinden zijn.
Die extra handeling vereist rechtstreekse
bezorging bij de geadresseerde.
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Om deze theorie te ondersteunen zou het mooi
zijn vast te kunnen stellen dat elke geadresseerde
van een brief met zo’n stempel inderdaad beschikt
over een postbus. Dat is nu juist wat Jozef aan het
nagaan is. Omgekeerd verwacht je ook dat elk aan
een postbus in het hoofdpostkantoor gericht stuk
zo’n stempel heeft; ook dat kun je alleen maar
constateren als je de vele duizenden brieven
bekijkt die in deze periode naar Shanghai
verstuurd zijn. De huidige stand van zaken is dat
van 80-90% van de brieven met zo’n stempel de
connectie met een postbus te leggen is. Er zijn dus
ook brieven waar die connectie moeilijker te
leggen is en (enkele) brieven aan postbussen
zonder zo’n stempel.
Hieronder enkele brieven die als illustratie
dienen, om te beginnen de vroegst bekende brief
met zo’n stempel:

Brief van Hankow van 17 april 1931 naar postbus in
Shanghai met ontvangststempel Shanghai 18-IV-31
op vz en Suzhou stempel ‘bing’ 18-4 op az

U kunt, zoals u zult begrijpen, bijdragen aan dit
researchproject. Als u beschikt over brieven naar
Shanghai uit deze periode met zo’n stempel dan
krijgt Jozef heel graag een scan; het zelfde geldt
als u beschikt over een aan een postbus (of alleen
aan ‘Shanghai’) geadresseerde brief uit deze
periode van 1931 – 1947.
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En dit is de laatst bekende brief met Suzhou
stempel:

Brief van Tsangwu van 23-VIII-1947 naar postbus in
Shanghai met ontvangststempel 28-VIII-1947 en
Suzhou stempel ‘bing’ 29-8

Dat het stempel ook tijdens de oorlogsjaren werd
gebruikt én dat het ook werd gebruikt op aan
bedrijven (die een postbus hebben) gerichte post
waarop alleen het straatadres is vermeld wordt
geillustreerd met deze brief:

Ook aan een bedrijf met straatadres geadresseerd:

Brief van Engeland van 7-XI-1933 naar Shanghai
met Suzhou stempel ‘yi’ 28-12

Tenslotte nog een brief met het zeldzame ‘ding’:

Brief van Hankow 23-VI-1938 naar postbus in
Shanghai met Suzhou stempel ‘ding’ 29-6

Literatuur:

Brief van Utrecht naar Shanghai van 20-II-1941 met
Suzhou stempel ‘jia’ 26-3
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Bourrin, J., Une marque de controle insolite,
Philatelie Chinoise #53, p. 97-100, maart 1981
Mulder, C., Gewone bijzondere brieven VII – bij de
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Briefwisseling van de Nederlandse Gezantschapswacht in Peking
Marc Symens
In ons blad nr. 192 (maart 2020) bespraken we
reeds wat briefwisseling van de “Buitenlandse
Legaties en hun Wachten in Peking, na de
Bokseroorlog”. We hebben daarbij aangestipt dat
nogal wat van die Wachten zich bezig hielden met
het uitwisselen van prentbriefkaarten. Om hun
kaartjes te versturen maakten ze soms gebruik van
de Chinese post, soms van een van de
buitenlandse kantoren in Peking.
Van de Nederlandse Gezantschapswacht in
Peking toonden we o.a. prentbriefkaarten van:

postwaardestuk van de Chinese post naar
hetzelfde adres in Weltevreden.

HS. De Vries Netherlands Leg. guard Peking China

2
Hij verzond het vanuit Peking(1). Waarschijnlijk
wisselde hij postwaardestukken uit.

J. Grootveld(?) Nederlandsche Legatie Peking China

Zij waren verstuurd respectievelijk vanuit de
Duitse en de Russische Post in China.
Ook van een sergeant majoor van de Nederlandse
gezantschapswacht kenden we een postwaardestuk verstuurd in 1917 vanuit de Russische Post.

Wie zeker wel een filatelist moet geweest zijn is
J.G. Bronius, een andere sergeant majoor, die in
1916 een aangetekende brief (20 cents = tarief
aangetekende brief) stuurt naar zijn familie in
Zwolle eveneens vanuit Peking (1).

1
De Klerk (?) Sergt Maj Mar. Ned. Gez. wacht
Peking

Diezelfde man stuurde blijkbaar, eveneens in
1917, bij wijze van afwisseling, ook een
China Filatelie 2020

3
J.G.Bronius Sergeant Majoor der Mariniers
Nederlandsche Legation Guard Piking China
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De brief werd gecensureerd (hieronder is hij
rechts onvolledig afgebeeld, de censuurstrook is
zo niet meer zichtbaar).
Op deze brief vinden we ook een L.Q. in ovaal,
mogelijk (maar toch niet helemaal zeker) staat
L.Q. voor Legation Quarter. We zagen dat
stempeltje ook nog op enkele andere
aangetekende brieven verstuurd vanuit Peking(1),
maar of dit enige verdere postale betekenis had is
onduidelijk.
J.G. Bronius stuurde naar hetzelfde adres iets
vroeger in 1916 vanuit de Japanse Post een wel
erg spectaculair gefrankeerde aangetekende brief
(postzegels zonder opdruk (waarbij 4 speciale!)).

Voor meer info over de militaire versterking van
de Nederlandse Legatie verwijzen we graag
opnieuw naar de artikelen van:
Han Siem in China Filatelie nr. 160 (dec 2009) en
Th.G. van Mourik in China Filatelie nr. 99 (juni
1993)
Bron van de afbeeldingen:
(1) China Filatelie nr. 160 (dec 2009)
(2) Paul Ke-Shing Chang, History of Postal
Cancellation of China, part 2
(3) Michael Rogers, veiling augustus 2001
(4) Hendrik Oranje

Taiwanese Roofvogels
De Taiwanese posterijen hebben een serie zegels
uitgegeven met het thema roofvogels, Vier
soorten worden er afgebeeld, waarover ik hierbij
wat meer achtergrondinformatie verstrek.

Grijze wouw (Elanus caeruleus)

4
Wat een pareltje, met op de achterzijde nog een
attractieve
rode
sluitzegel
KOLONIALE
TENTOONSTELLING SEMARANG 1914 (die had
plaatsgevonden van 20 augustus tot 22
november 1914 en was dus reeds lang voorbij).
De brief werd verzonden vanuit de Japanse post
in Peking (20 sen = tarief voor aangetekende
brief) en kreeg onderweg naar Nederland op de
achterzijde een mooie afdruk van de ovale
ambulantstempel I.J.P.O.1 MUKDEN-CHANGCHUN
(zie het artikel daarover in ons blad nr. 193). Ook
deze brief werd gecensureerd.
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Deze havikachtige roofvogel komt behalve in
Zuidoost Azië ook in Europa en Noord Afrika
voor. In West en Noord Europa is het een
zogenaamd dwaalgast, die slechts zeer
incidenteel wordt waargenomen. In Nederland is
dit tussen 1971 en 2015 slechts zes keer geweest.
Er zijn vier ondersoorten, waarvan Elanus
caeruleus vociferus van Pakistan tot Oost-China.
Maleisië en Indochina voorkomt.
Elanus was de naam die de oude Romeinen aan
de grijze wouw gaven. Caeruleus is Latijn voor
staalblauw en vociferus is Latijn voor
schreeuwend, duidend op het geluid dat deze
vogels maken..
In Nederland komen de Rode Wouw en Zwarte
Wouw voor, die overigens geen familie zijn van
de grijze wouw. Deze sperwerachtigen zijn
gemakkelijk te herkennen aan hun V-vormige
staart.
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Slechtvalk (Falco peregrinus)

Visarend (Pandion haliaetus)

De slechtvalk is de snelste roofvogel die er is. Het
slaat andere vogels met een duikvlucht van wel
200 kilometer per uur. Als gevolg van pesticiden
was deze soort in Nederland bijna uitgestorven
maar neemt tegenwoordig weer in aantal toe. In
de Middeleeuwen was het de favoriete vogel van
de valkenjacht. Broedt tegenwoordig vooral op
gebouwen in steden.
Er zijn 16 ondersoorten, waarvan de Indische
slechtvalk (Falco peregrinus peregrinator) op
Taiwan voorkomt. Het Latijnse peregrinus
betekent vreemdeling, zo genoemd omdat jonge
vogels na hun lange afstand migratie beter
voldeden bij de valkerij dan jonge vogels die uit
nest waren gehaald. Peregrinator is Latijn voor
reiziger.
De Nederlandse naam ‘slecht’ in slechtvalk
betekent ‘gewoon’, omdat deze soort door
valkenier het meest gebruikt is. Vroeger heette hij
dan ook wetenschappelijk Falco communis
(gewone valk).

Er zijn vier ondersoorten waarvan de zogenaamde
nominaatsvorm (Pandion haliaetus haliaetus) in
Europa en Azië voorkomt. Het is een vrij kleine
arend die boven stilstaand water “bidt” en dan met
uitgestoken klauwen op vis duikt. In Nederland
komt de visarend als doortrekker in de
zomermaanden voor.
De naam Pandion is afkomstig van de Griekse
mythische koning van Athene, wiens twee
dochters Procne en Philomena door de goden in
een zwaluw en nachtegaal werden veranderd.
Haliaetus komt van het Griekse haliaetos, wat
zeearend betekent.
Jan B. Kaiser

Gelegenheidsvelletjes
Hieronder weer twee velletjes die in de
Volksrepubliek zijn uitgegeven met de zg.
persoonlijke postzegels. Dit keer kennelijk om de
populariteit van groenten en fruit te stimuleren:

Kuifhavik (Accipiter trivirgatus)
Deze soort heeft elf ondersoorten waarvan de
ondersoort formosae op Taiwan voorkomt.
Formosa was de naam van Taiwan, waarvan het
westelijke en zuidelijke deel overigens van 1623
to 1661 een Nederlandse kolonie was. Formosa is
overigens Latijn voor mooi. Accipiter is de naam
die de Romeinen aan de havik gaven. Trivirgatus
is Latijn voor “met drie strepen” refererend aan
de gestreepte lichtgrijze borst en buik van deze
roofvogels, die jaagt op kleine zoogdieren zoals
konijnen en middelgrote vogels zoals duiven en
gaaien.
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Een onmogelijke combinatiefrankering
Marc Symens

Onlangs werd er in Brussel een lot verkocht met
een verzameling van 58 brieven en kaarten van en
naar China. Het betrof de studieverzameling van
wijlen Jean Baete, een voormalig Belgisch
postzegelexpert (1919- 1997).
In dat lot trok een wel zeer speciaal postwaardestuk mijn aandacht. Een postwaardestuk
met een nooit eerder geziene combinatiefrankering. Bijzonder intrigerend. Het staat
hierboven afgebeeld.
Het 1 cent postwaardestuk van de Imperial
Chinese Post lijkt verzonden, niet aangetekend,
op 7 november 1898, met een bijfrankering van
10 cents vanuit Tientsin (frankering ontwaard met
de pakua-stempel van Tientsin). Dat is een
abnormaal hoge bijfrankering, dat kan alleen als
de afzender bewust veel te veel gefrankeerd heeft
(omdat hij bij voorbeeld alleen maar postzegels
van 10 cents had). Laat ons dat even aannemen.
De kaart komt op 12 november in de Chinese Post
in Shanghai (zie dollarstempel links).
De Chinese post was in 1898 geen lid van de
UPU, en moest daarom een frankering
aanbrengen in Hong Kong cents bij het doorgeven
van het poststuk aan de Britse post. Ongeacht wat
de verzender frankeert, de Chinese post zal
natuurlijk maximaal die frankering in HK cents
bijkleven die nodig is voor een postkaart, dat is
slechts 4 cents HK en geen 10 cents HK zoals op
90

dit postwaardestuk. Met andere woorden: die
zegel is niet bijgekleefd door de Chinese post.
Maar, als de afzender een filatelist was, dan
bestaat er wel nog een kansje dat zowel de 10
cents CIP als de 10 cents HK door de afzender
werden gekleefd.
Maar als dat zo is, waarom werd die 10 cents HK
dan niet afgestempeld door de Britse Post in
Shanghai, waarom gebeurde dat pas in Hong
Kong? Bij alle normaal gefrankeerde soortgelijke
poststukken is de bijfrankering in HK-zegels
steeds afgestempeld door de Britse post in
Shanghai.
En dan is er nog een blauw kruis over de HKzegel. Waarom toch ?
Hier klopt iets niet !!!
Inderdaad. Bij uitvergroting van de HK-zegel
blijkt dat die zegel met zekerheid niet op deze
kaart thuis hoort.
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En hoe zit het dan met de groene 10 cents CIP.
Bij uitvergroting blijkt dat deze waarschijnlijk
ook daar origineel niet op kleefde (het stempel
loopt niet duidelijk door).

Hoogstwaarschijnlijk waren alle zegels van dit
postwaardestuk losgekomen en heeft iemand
getracht dat stuk terug op te waarderen.
Hoe zag het stuk er dan origineel uit? Mogelijk
als volgt:

Normaalgezien diende de afzender op 7
november 1898 zijn 1 cent ICP postwaardestuk
bij te frankeren met 3 cents. Maar er bestonden
geen postzegels (ICP of) CIP van 3 cents, daarom
werd er dikwijls bij gefrankeerd met een zegel
van 4 cents (ICP of) CIP. Af en toe zelfs met een
zegel van 5 cents (ICP of) CIP.
De Chinese post bracht dan 4 cents HK aan, hetzij
in 1 zegel van 4 cents HK, hetzij met 2 zegels van
2 cents HK (dit komt het meeste voor) en gaf het

stuk door aan de Britse post in Shanghai die de 4
cents HK ontwaardde met de kleine rondstempel
van Shanghai. Daarna komt het in Hong Kong en
krijgt daar aan doorgangsstempel (dat nu nog
maar deels zichtbaar is).
Dit stuk gaat dan mee met een pakketboot van de
Franse Ligne N en komt toe in Antwerpen op 18
december 1898 (facteurstempeltje 70).
Een
onmogelijke
ontmaskerd.

combinatiefrankering

Gelegenheidsvelletje
Het velletje hiernaast werd uitgegeven
ter gelegenheid van de “Dag van de
Leraar / Onderwijzer”. Het is mooi te
zien met hoeveel liefde de leraar in
China wordt bejegend. Op 10 september
wordt de dag van de leraar gevierd en dat
is een officiële feestdag waarop kinderen
hun leraren presentjes geven. De dag zou
op 10 september moeten vallen door de
gelijkaardige uitspraak tussen het woord
"leraar" (教师 jiao shi) en de twee cijfers
9 (九 jiu), 10 (十 shi) in de datum.
Leuk om te zien dat in China onderwijs
nog met bord en krijtjes verbonden is.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
60e verjaardag van het succes van het bereiken
van de top van de berg Qomolangma door het
Chinese team bergbeklimmers. Een zegel met een
waarde van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 12
zegels.

17 mei – serie 2020-9
“Droom van de rode kamer”, een meesterwerk uit
de klassieke literatuur (IV).
(4-1) Yuanyang weigert een huwelijk te regelen.
(4-2) Baoqin staat in de sneeuw.
(4-3) Sanjie geeft de zwaarden terug.
(4-4) Xiangyun slaapt tussen de pioenrozen.
Drie zegels van 1,20 en één van 1,50 yuan
uitgegeven in vellen met zestien zegels, ook is een
blokje van 6 yuan uitgegeven en een minivel met
2 series.

1 juni – serie 2020-12
Chinese animatie “De Kalebas Broers”
(6-1) Zeven kalebas vruchten met zeven
verschillende kleuren.
(6-2) Een mistig rijk in een dromerige grot.
(6-3) Een redding in wanhopige omstandigheden.
(6-4) Uitstekende prestaties met water en vuur.
(6-5) Een behendige aanwinst van de jaspis.
(6-6) Zeven broers met één hart.
Uitgegeven in vel 1 met twee maal 6 zegels van
80 fen, vel 2 en 3 met twee maal 6 zegels van 1,20
yuan.

6 juni – serie 2020-13
Honderdste verjaardag van de Harbin Instituut
voor technologie.
Een zegel met een waarde van 1,20 yuan
uitgegeven in vellen met 12 zegels.
20 mei – serie 2020-10
Enkele, dubbele, roze en witte rozen.
Twee zegels van 1,20 en twee zegels van 1,50
yuan uitgegeven in vellen met 16 zegels en een
minivel met twee series.

25 mei – serie 2020-11
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18 juni – serie 2020-7
Ter gelegenheid van het 8e congres van de “AllChina Federation” is een blokje van 6 yuan
uitgegeven.
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21 juni – serie 2020-15
Astronomische verschijnselen.
(5-1) Ringvormige zonsverduistering.
(5-2) Totale maansverduistering.
(5-3) Meteorenregen.
(5-4) Grote komeet.
(5-5) Passeren van Mercurius.
Drie zegels van 1,20 en twee zegels van 1,50 yuan
uitgegeven in vellen met 12 zegels.

11 juli – serie 2020-16
Het Paleis Museum (II).
(4-1) Gouden waterbruggen.
(4-2) Hal van centrale harmonie.
(4-3) Paleis van hemelse zuiverheid.
(4-4) Paviljoen van duizend keer herfst.
Twee zegels van 1,20 en twee van 1,50 yuan
uitgegeven in vellen met 12 zegels, een blokje van
6 yuan en een minivel met twee series.
D.v.E

Nieuwe uitgiften Hong Kong
voormalige Hongkong Central Government
Offices (CGO) en het naast gelegen voormalig
Franse Missie gebouw aangewezen om het
ministerie van Justitie en regionale en
internationale organisaties te huisvesten. Een sier
velletje met een frankeerwaarde van HK$ 10 is
uitgegeven om de oprichting van dit centrum te
vieren. Afgebeeld zijn de gebouwen waar dit
centrum uit bestaat.
17 September 2020 - Hongkong - a Legal Hub
Om Hongkong als een internationaal centrum in
de regio voor juridische kwesties en arbitrage te
benadrukken heeft de regering van Hongkong de
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29 september 2020 - Victoria Harbour
Om de verandering en vooruitgang van
Hongkong te benadrukken heeft HKPost vier
zegels met de waarden $2, $3.70, $4.90 en $5
uitgebracht met afbeeldingen van Victoria
Harbour. De serie is ook in een blokje uitgebracht.
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Zelfs 47 jaar na zijn overlijden inspireert de Kung
Fu legende Bruce Lee wereldwijd nog steeds
ontelbare mensen. Om deze legendarische
persoonlijkheid te eren heeft HK Post een serie
uitgebracht met zes zegels van $2, $2.60, $3.40,
$3.70 , $4.90 en $5.
Afgebeeld zijn Bruce Lee in sommige van zijn
films en de Jeet Kune Do leefwijze die hij
ontwikkelde.

Om het verschil te benadrukken aan de bovenzijde over de vier zegels een panorama uit 1962
van Victoria Harbour en aan onderzijde vanaf de
zelfde positie een foto uit 2020.

4 december 2020 – Kerstzegels
Na de speciale kerst series uit 2002, 2007 en
2014 heeft HK Post nu wederom een speciale
kerstserie uitgegeven met vier zegels van $2,
$3.70 , $4.90 en $5.

29 oktober 2020 – Stormriders
Ter ere van de beroemde strip ‘Stormriders’ uit
Hongkong die in 2015 is gestopt heeft HKPost
een serie van zes zegels in de waarden $2, $2.60,
$3.40, $3.70, $4.90 en $5 uitgebracht met
afbeeldingen van deze strip.
27 november 2020 – Bruce Lee

29 december 2020 – COVID-19
Ook Hong Kong heeft twee velletjes met een
zegel van $10 uitgebracht, gewijd aan de strijd
tegen het virus. Het eerste eert degenen die tegen
het virus strijden, het tweede de Chinese overheid
voor zijn hulp aan Hong Kong bij de bestrijding.
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Nieuwe Uitgiften Taiwan (Republiek China)
Als vervolg op de eerdere serie uit 2019 opnieuw
een serie met vijf vuurtorens:

14 oktober 2020 – Klassieke Chinese poëzie
Als vervolg op eerdere series uit 2018 en 2019
een nieuwe serie van 4 zegels met klassieke
gedichten die dit keer bloemen beschrijven:
(NT$8): Pruimenbloesem door Wang Anshi,
(NT$8): Orchideeën Rivier door Du Mu,
(NT$12): Nieuwe Bamboe door Zheng Banqiao
(NT$15): Chrysanten door Yuan Zhen.

28 oktober 2020 – Zonsondergangen
Twee zegels met mooie zonsondergangen boven
Taiwanese steden:
(NT$8): Gongyi road in Taichung
(NT$35): Qingnian road in Kaohsiung

11 november 2020 – Oude Chinese schilderijen
"Syzygy of the Sun, Moon, and the Five Planets"
door Xu Yang uit de Qing Dynasty is een werk
dat in het Paleis museum van Taipei hangt. Het
wordt uitgegeven in twee blokken van 6 zegels,
elk met een waarde van NT$8. De eerste
verschijnt nu, het 2e blok wordt later uitgegeven.
Het schilderij toont dat in december 1761 de zon,
de maan en vijf planeten op één lijn te zien waren,
wat een uitzonderlijk astronomisch fenomeen is
dat werd opgevat als een teken voor een
overvloedige oogst in het volgende jaar.
23 november 2020 – Vuurtorens
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(NT$8): Chiutzu Shan-vuurtoren uit 1956,
gelegen bovenop de heuvel aan de westkant van
de haven van Keelung
(NT$8): Kuosheng Kan-vuurtoren in het Cigudistrict van Tainan City, werd gebouwd in 1957.
Hij kreeg zijn huidige uiterlijk toen hij werd
herbouwd in 1970.
(NT$8): Peiting Tao vuurtoren bovenop een
heuvel in Kinmen County, werd in 1882 van
baksteen gebouwd
(NT$12): Vuurtoren van Hualien Kan op Huagang Hill, gebouwd in 1910 en herbouwd in 1964
(NT$15): Vuurtoren van het eiland Taiping van
de Nansha (Spratly) -eilanden in de Zuid-Chinese
Zee, werd voltooid in 2015. De onbemande ronde
witte toren, die is gemaakt van gewapend beton,
is de meest zuidelijke vuurtoren van Taiwan (en
hij staat dus in de omstreden eilandengroep in de
Zuid-Chinese zee, die ook al voorkwamen op
vuurtoren-zegels van de Volksrepubliek).

1 december 2020 – Nieuwjaarszegels
Een serie van 2 zegels en een blokje ter
gelegenheid van het nieuwe jaar 2021, jaar van de
os, ontwerpen op basis van papier-knipsels:
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(NT $ 6): Weergave van het idioom "de dingen
omkeren" (waarbij "draaien" een homoniem is
voor "os"). Het geeft de hoop weer dat alles zal
verlopen zoals gehoopt in het Jaar van de Os,
waarin we rampen afwenden, obstakels
overwinnen en financieel succes behalen.
(NT $ 13): Weergave van de uitdrukking: "In het
jaar van de os zal de os ons geluk ten goede
veranderen, met geld dat als water stroomt." Het
geeft uitdrukking aan het idee van geluk in het
Jaar van de Os, met stijgende inkomsten nu we de
komst van de lente verwelkomen.
Velletje van NT $ 15: Hierop staat een os die zijn
kop draait. De os wordt geïllustreerd op de manier
van traditionele oudejaarsknipsels. De compositie
drukt het idee uit van 'je geluk ten goede keren' en
anticipeert op een komend Jaar van de Os dat zal
worden gekenmerkt door vrede en geluk.

Het nationaal park omvat enkele eilanden en de
zee daaromheen in het zuidelijk deel van de
Pescadoren, een eilandengroep in de straat van
Taiwan. Vier zegels tonen de aantrekkelijkheid
ervan:
(NT $ 6): De Blauwe Grot op Xijiyu is gevormd
door de zee die de klif heeft geërodeerd. Ook
afgebeeld is de groene zeeschildpad die hier
broedt.
(NT $ 8): Bos van "Zeelavendel" op Dongjiyu;
dankzij de helderheid van het water en voldoende
zonneschijn is de zee in South Penghu Marine
National Park een paradijs voor de groei van
koraalriffen.
Het
Giant
Triton-weekdier
beschermt het koraal tegen opeten door
zeesterren.
(NT $ 9): Basaltstapel en platform op
Xiyupingyu: enkele tientallen meters uit kust van
Xiyupingyu, staat een 10 meter hoge stapel basalt
in de zee. De Grote Kuifstern komt hier veel voor.
(NT $ 15): Terrasvormige velden en muren op
Dongyupingyu; de muren ter bescherming van de
groenten die hier groeien vormen het gezicht van
de terrassen, die zijn aangelegd door vroegere
bewoners. Hsiang-ju (Glossogyne tenuifolia), is
een endemisch overblijvend kruid.

8 december 2020 – Vogelbescherming
Om ecologisch bewustzijn te stimuleren een serie
van vier zegels met roofvogels die dicht bij de
mens leven:
(NT$8): Elanus caeruleus, grijze wouw
(NT$8): Falco peregrinus, slechtvalk
(NT$10): Accipiter trivirgatus, kuifhavik
(NT$28): Pandion haliaetus, visarend
Zie de uitgebreide beschrijving elders in dit
nummer!

20 januari 2021 – Zuid Penghu nationaal park
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