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Redactioneel

Bestuursmededelingen

Zoals gebruikelijk verschijnt het decembernummer van de jaargang 2021 in het nieuwe jaar,
maar wél voor het Chinees nieuwjaar. Daarmee is
weer een mooie jaargang van vier nummers
afgerond.
In dit blad weer een veelheid aan verschillende
artikelen. Ten eerste wordt de reeks artikelen over
de ‘back of the book’ uitgiften van China
voortgezet. Het gaat dit keer over de pakketpostzegels en de praktijk van de pakketpost.
Pakketjes uit China zijn tegenwoordig nog aan de
orde van de dag, maar het valt niet mee om de
geschiedenis van die praktijk te tonen.
Daarnaast zijn er twee artikelen die mooi in elkaar
grijpen en die gaan over de opbouw van de
spoorwegen in China en het gebruik dat van
treinen werd gemaakt voor de postdienst. Het ene
gaat over een ‘gewone bijzondere brief’ (de
noemer waaronder Cees Mulder indertijd een
mooie reeks besprekingen publiceerde), die op de
omslag staat en die verbonden is met de Belgische
bijdrage aan de aanleg van spoorlijnen. Het
andere gaat over de geschiedenis van die aanleg
en vooral over de praktijk van postkantoren in
treinen, die in China een lange geschiedenis heeft.
Een mooie serie uit 1994 is de aanleiding voor een
artikel over de Kloven van de Yangtze, één van
de wonderen van natuurschoon in het land, maar
inmiddels ook een bron van veel energie.
De inleiding over spaarzegels uit de laatste
bijeenkomst van onze club in Utrecht is
aanleiding voor enkele aanvullingen op het nog
steeds lezenswaardige artikel daarover uit 2015.
En er zijn ook weer flink wat nieuwtjes te tonen.
Al met al dus weer van alles te lezen!
Ik kijk uit naar het volgende nummer van ons
blad, alweer nummer 200! Er is ook in dat
jubileumnummer nog alle ruimte voor uw
bijdragen!

Verslag van de vergadering 13 november 2021
Ja, toen kon het nog, bijeenkomen in Utrecht!
Vredenburg had ons een grote zaal toegewezen
(ook na reclameren over de slechte akoestiek in
onze gebruikelijke zaal) en de 1,5 meter regel was
goed te handhaven.
Helaas waren er maar 13 leden aanwezig maar
desondanks was het toch een gezellige
bijeenkomst.
Om 10.45 opent voorzitter de vergadering en heet
iedereen welkom. De situatie rond corona wordt
besproken en de ervaringen van de aanwezigen.
Jos Daanen geeft een voordracht met als thema
‘The Postal Savings Stamps of China’, aan de
hand van de verzameling van Hendrik Oranje; een
interessant onderwerp en mooi uitgewerkt.
Na de pauze veilt Jos Daanen de 100 kavels van
veiling 243. Er werden 58 kavels verkocht en 42
kavels retour. Daarna werden er ook ad hoc
ingebrachte items geveild zoals gevraagd werd in
laatste vergadering. Deze veiling was redelijk
succesvol met een scala aan ingebrachte items,
waar de aanwezige kopers tevreden mee naar huis
konden.
De voorzitter sluit +/- 12.30 de vergadering.
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De vergadering in januari moest weer worden
afgezegd, maar we hopen dat de volgende
geplande bijeenkomst, op 2 april, weer in Utrecht
plaats zal kunnen vinden. Voor de bezoekers zijn
er dan opnieuw extra items in de veiling
beschikbaar!
Cadeau bij dit nummer
Zoals ook in de afgelopen jaren heeft de Chinese
post voor ons, als trouwe klanten, weer een
Nieuwjaarsvelletje ter beschikking gesteld, dat de
leden bij dit nummer ontvangen! Onze dank voor
deze attentie!
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Pakketpostzegels en pakketpost
Johan Sevenhuijsen
In de afgelopen nummers van ons blad stonden al
artikelen over de verschillende ‘back of the book’
uitgiften van China en over het gebruik daarvan.
Die serie wordt nu voortgezet met de
pakketpostzegels. Dit keer is er veel meer over de
zegels te vertellen dan over de betreffende dienst,
de pakketpost.

Pakketpostzegels

2e serie, Chan P11-14

De tweede serie is in 1946 uitgegeven en is in
Londen gedrukt bij De La Rue. Het ontwerp is
verwant, maar de vrachtauto rijdt nu naar rechts
(en er zijn ook andere verschillen in het ontwerp).

In een relatief korte periode is een fors aantal
zegels verschenen voor de pakketpost. Dat grote
aantal is het gevolg van de omstandigheden in die
periode tussen 1944 en 1949, waarin sprake was
van inflatie en burgeroorlog. Dat leidde tot zegels
met steeds hogere waarden en ook tot zegels die
alleen in een specifiek gebied geldig waren. Alle
uitgiften zijn gedaan onder gezag van het
nationalistische bewind van de Republiek China.
Ik volg de Chan catalogus om de diverse uitgiften
te beschrijven:

3e serie, Chan P11-19

De derde serie is uit 1947 en is in Peking gedrukt;
het ontwerp lijkt op dat van de 2e serie, maar de
vrachtauto rijdt nu weer naar links.
1e serie, Chan P01-06

De eerste serie, uitgegeven 1944-45, bestond uit
6 waarden, waarvan de hoogste waarde, $20.000,
alleen via het filatelistenloket in Shanghai
verkocht is. De zegels zijn in Chungking gedrukt
en tonen een vrachtauto die van rechts naar links
over een brug rijdt. Onderaan staan aan
weerszijden van de waarde vier karakters die
‘pakketpostzegel’ betekenen.
In het ontwerp zijn ‘geheime tekens’ verwerkt: de
letters P en S (voor Parcel Service?) naast de
waarde aanduiding links en rechts boven en aan
weerszijden van het achterwiel van de vrachtauto
de karakters yin (印) en bao (包), wat samen staat
voor ‘pakketten’.

74

4e serie, Chan P20-27

In 1948 slaat de inflatie echt toe en worden zegels
uitgebracht met waarden tussen 200.000 en
10.000.000 yuan. Behalve aan de waarden is het
verschil met de 3e serie te zien aan het ontbreken
van de lijn boven en onder de waarde.
China Filatelie 2021

Op 1 mei 1949 is de gouden yuan door
voortdurende inflatie waardeloos geworden en
wordt de ‘zilveren yuan’ ingevoerd, met een
waarde gebaseerd op de zilveren dollar;
inmiddels woedt de burgeroorlog en vallen steeds
grotere delen van het land in handen van de
communisten. Pakketpostzegels uit deze periode
zijn dan ook alleen in bepaalde gebieden
uitgegeven.

Zegels voor Taiwan, Chan TP1-5

Inmiddels was op Taiwan een eigen munteenheid
ingevoerd die zijn waarde beter behield. Daarom
werden in 1948 vijf zegels uitgebracht met het
extra inschrift ‘Alleen voor gebruik in Taiwan’ (6
karakters) boven de vrachtwagen en met witte
cijfers op een gekleurde achtergrond.

Zilveren yuan zegels voor Hunan (SP5), Kwangsi
(SP8) en West Szechuan (SP18)

Voor Hunan werd een serie van 7 zegels met
opdruk uitgegeven, voor Kwangsi een serie van
10 zegels en voor West Szechuan kwam ook nog
een zegel in omloop in deze muntsoort. Al deze
zegels zijn zeer schaars.

Zegels voor Noord-Oost, Chan NEP2 en NEP7

Iets dergelijks was aan de hand in de
Noordoostelijke provincies. Daar werden in 1948
zes sterk gelijkende zegels met het inschrift
‘Alleen voor gebruik in Noord-Oost’ (5
karakters) uitgegeven. Deze zegels zijn schaars.
In oktober 1948 wordt die serie nog aangevuld
met een opdrukzegel met de zelfde tekst en de
waarde van $50.000 op het pakketzegel van
$5.000.000.

Pakketzegels overdrukt voor gebruik als postzegels

Tenslotte kan ook nog gemeld worden dat drie
pakketpostzegels zijn overdrukt voor gebruik als
‘gewone’ postzegels. Die zijn uitgegeven in
december 1948 met waarden van 200, 500 en
1000 gouden yuan (SG 1119-1121).

Pakketpost

Gouden Yuan opdrukken Chan GP1-7

In augustus 1948 wordt de ‘oude’ yuan vervangen
door de ‘gouden yuan’ tegen een koers van 1
gouden yuan voor 3.000.000 oude. In 1949
worden 7 pakketpostzegels overdrukt met een
nieuwe waarde in gouden yuan.
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De pakketpostdient bestaat in ieder geval al veel
langer dan de periode waarin deze speciale zegels
zijn uitgegeven. Pakketvervoer is traditioneel een
belangrijke taak van de posterijen. En nog steeds,
getuige de enorme aantallen postpakketjes die,
ook uit China, in onze brievenbussen belanden.
Merkwaardig genoeg zijn er maar heel weinig
fysieke bewijzen van het functioneren van die tak
van het postbedrijf in China uit de periode van de
Republiek. De postpakketzegels die op de markt
zijn, zijn daar vooral via het filatelistenloket
terecht gekomen, waar de zegels afgestempeld
verkocht werden. Ongebruikte zegels zouden uit
buitgemaakte voorraden komen die na de
burgeroorlog op de markt kwamen.
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gelegenheidsvelletje voor de pakketpost, waarop
de toen beschikbare zegels zijn geplakt en
afgestempeld in Peiping op 29 augustus 1948.
Het enige ons bekende fysieke bewijs van het
bestaan van de Chinese pakketpost uit de tijd van
de Republiek is het hieronder getoonde
(Engelstalige) ontvangstbewijs voor de verzending van pakketten uit 1929. Het is moeilijk
leesbaar, maar het gaat om twee pakketten die op
2 december 1929 onder nummer 1156 en 1157 uit
Peiping (Peking) verzonden zijn naar de heer E.
Varles, Coupure 59, Gent, België. De afzender is
Louis Varles, Chemin Rigot maison Rigot,
Genève, Switzerland (kennelijk een familielid die
op reis is in China en aankopen naar Gent stuurt).
De aangegeven waarde is $30.00 en de porto is
$1.04 voor het ene en $ 1,56 voor het andere
pakket.
Bewijs van verkoop van de zegels via het
filatelistenloket is ook het bovenstaande

Ontvangstbewijs voor twee pakketten van Peking naar Gent, 2 december 1929
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Op basis van de bekende praktijk bij andere
postdiensten is het wel mogelijk te speculeren
over de praktijk bij de pakketdienst en het gebruik
van de zegels. Bij elk pakket behoort een speciaal
voor dat doel gemaakt (begeleidend) formulier
waarop pakketnummer, afzender en geadresseerde staan en waarop de frankering (in
postzegels of vanaf 1944 met pakketpostzegels) is
geplakt. Dat formulier begeleidt het pakket, maar
bij aflevering daarvan tekent de ontvanger op de
achterzijde van het formulier voor ontvangst en
dat wordt in de administratie van de post
behouden. Kennelijk is men bij de vernietiging
van die formulieren zeer grondig te werk gegaan.
In China werden de administratieve procedures
streng in acht genomen en stond op ontvreemding
van materiaal ontslag op staande voet. In andere
landen zijn zulke formulieren en/of de daarvan
afgesneden delen met postzegels ten bate van de
post geveild, wat vaak de bron is van de hoge
waarden in verzamelingen van die landen.

Tarieven voor pakketvervoer
In onze bibliotheek is een mooi overzicht
aanwezig van de posttarieven uit het begin van de
vorige eeuw, zoals gepubliceerd in de AngloChinese Diaries, een jaarlijkse uitgave waarvan
15 van de edities uit de jaren tussen 1898 en 1922
beschikbaar zijn. Daarin zijn niet alleen de
tarieven van de Chinese post, maar ook die van de
diverse buitenlandse kantoren die in China actief
waren vermeld.

Allereerst kan geconstateerd worden dat in
vrijwel alle tabellen prijzen voor pakketpost zijn
opgenomen, zowel voor het binnenlands verkeer
alsook naar het buitenland. In de aankondiging
van de start van de Chinese post per 2 februari
1897 (eerste dag van het Chinese nieuwe jaar)
staat al dat pakketten tussen de 33 dan actieve
postkantoren tegen een tarief van 10 cent per
(Engelse) pond en 5 cent voor elk volgende pond
vervoerd zullen worden. In 1903 is het aantal
kantoren enorm vergroot en zijn de tarieven voor
grotere pakketten verlaagd: 20 cent voor
pakketten tot 11 pond en 40 cent voor pakketten
tot 22 pond (het maximum), maar naar ‘inland
places’ (niet over water bereikbaar) mogen
pakketten maar tot 5 pond wegen. De tarieven
worden in de loop der jaren verhoogd en
gedifferentieerd; vanaf 1906 wordt ook verzekerd
vervoer en ook rembours aangeboden. Vanaf
1915 wordt ook vervoer van pakketten naar het
buitenland aangeboden.
In 1898 boden de Amerikaanse en Japanse
kantoren ook pakketpost naar een groot aantal
buitenlandse bestemmingen. Een paar jaar later
komen er ook tarieven van de Engelse, Duitse,
Franse en Russische post voor binnenlandse en
buitenlandse pakketten.
Het is dus duidelijk dat er in China sprake was
van verzending van postpakketten, ook lang
voordat er voor dat doel pakketpostzegels werden
uitgegeven. Maar, zoals gezegd, dat heeft maar
weinig sporen nagelaten. Deze tariefoverzichten
horen daarbij.

Gelegenheidsvelletjes VRC
Hieronder weer een tweetal velletjes die zijn uitgegeven met de daarvoor bestemde ‘persoonlijke
postzegels’ ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Shanghai 2010 en de stad Tsingtao/Qingdao
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Een briefje van Peking van 1906 naderbij bekeken
Marc Symens
Op de omslag van dit nummer staat een op het
eerste gezicht heel eenvoudig briefje van 29 april
1906 uit Peking. Het in potlood geschreven
franstalige adres op voorzijde is nauwelijks
leesbaar maar wel interessant:
Monsieur Raymond de Prelle de la Nieppe
Attaché à la Societé des Chemins de fer &
Tramways de Chine
Chemin de fer de Pianlo
Tzen-Cheou
(Province Honan)
Voor het vervolg is het goed ons te realiseren:
Chengchow (鄭州, pinyin: Zhèngzhōu) en
Chenchow (郴州, pinyin: Chēnzhōu) zijn twee
Chinese steden.
Honan en Hunan zijn twee Chinese provincies.
Chengchow ligt op de spoorweglijn PekingHankow in de provincie Honan en
Chenchow ligt zowat halverwege tussen Hankow
en Hong Kong in de provincie Hunan.
De plaatsaanduiding op de brief is

De postbeambte in de Chinese post in Peking
meent daaruit te mogen afleiden dat die brief wel
eens naar Chenchow in de provincie Hunan moet
en zet zijn stempels op de brief.

midden de datum
maankalender.

volgens

de

(Chinese)

(HONAN) CHANGTE dag 6 (maan)maand 4 en
jaartal = 29 april 1906
Dat gebeurde waarschijnlijk bij het overladen van
de post in Changte in een andere trein.
Op 1 mei krijgt de brief op achterzijde een
standaard tweetalige stempel van Hankow.

HANKOW 1 mei 1906
Daar wordt vastgesteld dat het briefje verkeerd
gesorteerd was, want het moest niet naar
Chenchow (Hunan) maar Chengchow (Honan).
Het moest dus een stukje terug van waar het
gekomen was. Dat werd door de postambte op de
brief aangeduid door enerzijds onderaan in het
adres de o van Honan te verduidelijken.

en anderzijds, in Chinese tekens, rechts op de
brief, onder de frankering, bij te schrijven

PEKING 29 april 1906
cjjfer 2 van de postbeambte in Peking
Zo vertrekt de brief richting Chenchow.
Onderweg tussen Peking en Hankow wordt nog
dezelfde dag in Changte een transitstempel op de
achterzijde van de brief geplaatst. Een stempel
van het type “lunar”: met bovenaan de
provincienaam en onderaan de stadsnaam
(telkens van rechts naar links te lezen) en in het
78

waar we in de twee Chinese karakters rechts
Cheng (鄭) en Chow (州) zien staan.
Zo kan de brief op 3 mei toch op zijn juiste
bestemming aankomen.
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(HONAN) CHENGCHOW dag 10 (maan)maand
4 en jaartal = 3 mei 1906
De hele afgelegde route wordt nog eens
aangegeven op onderstaand kaartje.

Bildung - China, 1961”, waarop is aangegeven
(zie de legende bij het kaartje) dat de lijn PekingHankow werd gerealiseerd met “Belgische
Kapitalinteressen”.
Op 12 november 1905 werd deze lijn PekingHankow (waarover dit briefje in 1906 vervoerd
is) officieel ingehuldigd en in gebruik genomen.
Op die kaart zien we nog één ander lijntje
aangeduid met “Belgische Kapitalinteressen”
namelijk het dwarslijntje Honan-Kaifeng. In het
overzicht van de spoorwegverbindingen in China
in 1911 in “Outline of a plan for the consolidation
of China’s railway Finance, Robert de Vos, 1926”
staat het vermeld als Kaifeng-Loyang (Pien-Lo).

Deze lijn kruist de Peking-Hankow lijn in
Chengchow.
PIEN-LO (of ook Pianlo, zoals op de brief
aangegeven) is de korte naam gegeven aan de
spoorlijn Kaifeng - Chengchow - Honanfu.
In PIEN-LO is “PIEN” (in pinyin bian, 汴) een
verwijzing naar een oude naam voor Kaifeng, en
komt “LO” van Loyang, een andere naam voor
Honan.

Wie was dan die geadresseerde attaché?

Wie is de geadresseerde, waar moest deze brief
dan naartoe?

Naar een “Attaché à la Societé des Chemins de
fer & Tramways de Chine”, een min of meer
belangrijke persoon dus, met bijkomende
vermelding “Chemin de fer de Pianlo”.
Op de volgende pagina staat een interessant
kaartje van China met het spoorwegnet in 1912,
overgenomen van “Informationen zur politischen
China Filatelie 2021

Monsieur Raymond de Prelle de la Nieppe
Wat zoekwerk op het internet levert dat het
waarschijnlijk ene in 1872 in Antwerpen geboren
Raymond Xavier Auguste Gislain de Prelle de la
Nieppe moet geweest zijn (1872-1913). Die zal
wellicht de ‘Belgische Kapitalinteressen’
vertegenwoordigd hebben. Nadere informatie om
dat te bevestigen kon ik niet vinden.
En wie schreef dan het briefje? We hadden ons
verwacht aan iemand betrokken bij de aanleg of
de exploitatie van de spoorlijnen, waarschijnlijk
een Belg. Dat is niet het geval.
Op de achterzijde van omslag van het briefje
kunnen we niets terugvinden, maar heel toevallig
stak de inhoud er nog in. Daaruit kunnen we
afleiden dat de brievenschrijver zeer
79

Kaart van de tot 1912 voltooide spoorlijnen
waarschijnlijk
een
Franse
missionaris moet geweest zijn.

kloosterling/

Gelegenheidsstempels VRC
Dit stempel is op 7 oktober
1952 in Shanghai gebruikt
ter gelegenheid van de 35e
verjaardag van de Russische
Oktoberrevolutie

Hij vraagt God het tijdelijk project (van
Raymond) te zegenen en hem ook toe te laten zijn
vrouw te laten overkomen.

Na wat spirituele tekst en zijn handtekening
schrijft hij dat hij misschien van 15 tot 20 mei de
trein Peking-Hankow zal nemen en dat hij dan
hoopt te vernemen dat de eerste indruk van
Chengchow (voor Raymond) is meegevallen.
Het ‘tijdelijk project’ waarvan sprake is zal
waarschijnlijk de bouw van de ‘Pien-Lo’
spoorlijn geweest zijn die in 1905 werd aangevat.

Stempel met diameter
van 28 mm, in zwart,
gebruikt op 1 mei 1953
ter gelegenheid van de
Internationale Dag van
de Arbeid; gebruikt in
verschillende kantoren.

Stempel met diameter
van 28 mm, in zwart,
gebruikt op 5 mei 1953
ter gelegenheid van de
135e geboortedag van
Karl Marx. Gebruikt in
verschillende kantoren.

(met dank aan Jozef Wagemakers voor zijn
assistentie bij deze bespreking)
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Chinese spoorwegen, post en stempels
Johan Sevenhuijsen
Traditioneel was in China vervoer over water de
meest efficiënte manier om goederen (en mensen)
van plaats A naar plaats B te krijgen. Maar lang
niet het hele land is goed over water bereikbaar
(al concentreerden bevolkingscentra zich wel
langs de kust en langs de rivieren). Na de
ontwikkeling van de spoorweg in het midden van
de 19e eeuw in Europa werd het ook mogelijk
daarvan in China gebruik te maken. Buitenlandse
investeerders hebben een belangrijke rol gespeeld
bij het opzetten van een spoorwegnet in China.
Dat begon met een valse start: Britse ondernemers
bouwden in 1875-76 bij Shanghai een spoorbaan
naar Wusong, maar die lag buiten de buitenlandse
concessies en er was voor de bouw geen
toestemming gevraagd aan de Chinese
autoriteiten. Vervolgens kocht de Chinese staat
het geheel op, teneinde de lijn in 1877 weer te
sluiten en te ontmantelen.
Een tweede initiatief kwam voort uit de
mijnbouw. Britse ingenieurs bouwden in 1881-82
een lijntje van 10 km van de kolenmijn in
Tangshan naar Hsukochuang, waar een
kanaalverbinding was. Dat lijntje ten oosten van
Peking werd in de loop der tijd in stappen naar het
zuiden uitgebreid naar Tangku en Tientsin, waar
de lijn in 1888 aankwam en naar het noorden
richting Kuyeh (1890) en Shanhaikwan (1893).
In de jaren 1890 werd de zuidelijke tak verlengd
naar Peking, met een eindstation buiten de muren
(1897), de noordelijke tak ging verder richting
Mukden, dat in 1903 bereikt werd.
Intussen werden ook op andere plaatsen
initiatieven genomen. Het materiaal van het
afgebroken Wusong lijntje werd vanaf 1887 op
Taiwan gebruikt, met name voor vervoer voor de
suikerindustrie en Duitse ingenieur bouwden in
1892-93 een lijntje voor de kolen en ijzerindustrie
rond Hankow. Ook maakten Franse ingenieurs in
1888 een spoorlijntje in de tuinen van de keizerinweduwe, ongetwijfeld om de autoriteiten warm te
maken voor deze vorm van vervoer. In 1896
kregen de Russen een concessie om de oostelijke
tak van de Transsiberische spoorweg over
Chinees grondgebied van Manchouli naar Harbin
te leggen. Dat spoor bleef onder Russisch beheer.
Vanaf 1897 werd begonnen met de spoorlijn van
Peking naar Hankow, vanaf 1899 werd dat door
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een Belgische onderneming gedaan (zie ook het
artikel elders in dit blad).
De Bokseropstand (zie het vorig nummer) zorgde
voor veel schade aan spoorlijnen, maar de
buitenlandse bezetting zorgde wel dat de
spoorlijnen in verhoogd tempo uitgebouwd
konden worden, ook naar stations binnen de
muren van Peking. In de keizerlijke periode, tot
1912, kwamen zo (onder buitenlands beheer)
belangrijke verbindingen tot stand, zoals tussen
Peking en Shanghai. Zie het kaartje hieronder.

Vóór 1917 in China gebouwde spoorlijnen

Daarnaast werden vele lokale lijntjes gebouwd,
meestal in verband met mijnoperaties.
Na de revolutie van 1912 kwam een tweede golf
van constructie van spoorwegen in de jaren 1920
en 1930 tot stand. In 1949, bij het begin van de
Volksrepubliek, lag er in totaal 21.800 km spoor.
In 1970 was dat bijna verdubbeld tot 41.000 km;
dat groeide gestaag tot zo’n 80.000 km in 2008 en
daarna snel verder tot 131.000 km in 2018.
Tot de opmerkelijke prestaties behoort een brug
over de Yangtze in Wuhan in 1957, die Peking
met Kanton verbindt. Een andere lange brug over
de Yangtze in Nanking werd in 1968 geopend.
Beide technische hoogstandjes werden met
postzegels herdacht. Ook verder was de
ontwikkeling van het spoorwegnet regelmatig
onderwerp op Chinese postzegels.
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Brug bij Wuhan

Brug bij Nanjing

Ontwikkeling Chinese spoorwegen op postzegels

Naast vervoer van goederen was natuurlijk
vervoer van passagiers belangrijk en (en nu
komen we bij ons eigenlijke onderwerp) ook het
vervoer van post. Enerzijds werden spoorwegen
gebruikt om zakken post tussen de steden te
vervoeren, maar dat zie je niet aan die brieven af.
Maar al snel werden ook postbeambten in de
treinen ingezet. Die zullen vooral gezorgd hebben
voor het sorteren van onderweg door de post bij
de verschillende stations ingeladen post voor
stations verderop. Maar ook was het voor de
passagiers mogelijk om in de trein brieven voor
verzending in te leveren en ook konden mensen
op een station post afgeven aan de postbeambten
in de daar gestopte trein.
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Hoewel de douanecommissaris van Tientsin in
1896 meldde dat een koerier van het bureau van
Tientsin gedurende het winterseizoen van 189596 elke zending post per trein naar Shanhaikwan
begeleidde, schijnen er pas treinkantoren te zijn
opgericht toen in 1903 een overeenkomst werd
gesloten met de eerste twee spoorwegen in China,
de Lu-Han (Lukowkiao-Hankow) en de Tsin-Yu
(Tientsin-Shanhaikwan). In deze overeenkomst
werd onder meer bepaald dat "speciale en
geschikte coupés in de wagon zullen worden
gereserveerd en ter beschikking gesteld van het
personeel van de Keizerlijke Post voor het
vervoer van post".
De van deze treinkantoren te onderscheiden
Mobiele Postkantoren werden opgericht op 1
september 1914. Dat was de begindatum voor de
rechtstreekse uitwisseling van de post tussen
China en de landen van de Wereldpostunie. Dat
gebeurde o.m. via twee Mobiele Postkantoren
(Bureaux Ambulants). Dergelijke post moest
vóór die datum worden overhandigd aan
buitenlandse postkantoren in China.
Volgens de in maart 1919 uitgevaardigde
"Regulations Governing Railway Mail Services"
verschilden de organisatie van Train Offices en
Bureaux Ambulants van elkaar. Treinbureaus
waren de postdiensten die werden onderhouden
op de gewone treinen die post vervoerden. Zij
behandelden gewoonlijk alleen gesloten post en
enkele poststukken die op het spoorwegbureau
werden gepost om onderweg te worden bezorgd.
Zij werden aangeduid volgens het baanvak
waarover zij reden en werden genummerd
volgens het aantal treinkantoren dat in dat
baanvak functioneerde, b.v. Peking-Tientsin 1, 2,
enz. Hankow-Changsha 1, 2, enz.
Op bepaalde spoorlijnen werden op aangewezen
treinen Mobiele Kantoren ingezet met speciale
postrijtuigen. Die waren uitgerust als gewone
postkantoren (d.w.z. met post- en sorteervakken,
sorteerkisten, tafels, krukken en brievenbussen
voor het verzamelen van poststukken bij het
publiek). Zij hadden de status van kantoren van
tweede klasse en wisselden rechtstreeks post uit
met de binnenlandse en buitenlandse kantoren.
Zij werden aangeduid met nummers, waarbij aan
elke spoorweg een nummer werd toegekend, b.v.
Peking-Moukden B.A. Nr. 1; Tientsin-Pukow
B.A. Nr. 2.
Beide soorten kantoren verkochten ook zegels en
moesten de zegels op ingeleverde post
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afstempelen. Daarvoor waren natuurlijk datumstempels nodig die ook aangaven op welke trein
de post was gestempeld. In de literatuur (zie lijst)
staan daarvan uitgebreide overzichten, waarin een
enorme hoeveelheid van die treinstempels
beschreven staan. Het gaat hier uiteraard te ver
die lijsten over te nemen of alle stempels te tonen
die in treinen gebruikt zijn. Maar het is wel leuk
een aantal voorbeelden te tonen en om de
aandacht te vestigen op de kenmerken waaraan je
een treinstempel kunt herkennen.
Ten eerste zijn in de stempels veelal de karakters
火車 (huǒ chē) te vinden die staan voor
vuurwagen, trein dus. De vereenvoudigde
schrijfwijze van deze karakters, die in de tijd van
de Volksrepubliek in zwang kwam is 火车. Maar
vaak wordt ook alleen maar het karakter chē
(wagen), 車 of 车 dus, in het stempel gebruikt. In
sommige stempels staat ‘spoorweg’: 鐵路 (tiě lù,
letterlijk ‘ijzeren weg’). Ook zijn er stempels met
de aanduiding ‘mobiel’: 行動 (xing dòng).
De eerste treinstempels dateren uit de keizerlijke
periode, vanaf maart 1896. Zie de voorbeelden
hieronder. Van enige standaardisering van het
ontwerp is duidelijk geen sprake. Soms gaat het
om datum stempels, soms wordt alleen
aangegeven om welke trein het gaat.

Na de stichting van de republiek komt er ook wat
meer uniformiteit in het ontwerp van de stempels,
die nu ook vaker tweetalig zijn.
Volgens de bovenvermelde verordeningen van
1919, kregen de treinbureaus en de Bureaux
Ambulants verschillende stempels. Treinbureaus
kregen elk twee stempels, één voor de heenreis en
één voor de terugreis, met hun onderscheidende
nummers (Peking-Tientsin 1, Tientsin-Peking 1;
Hankow-Changsha 1, Changsha-Hankow 1;
enz.). Bureaux Ambulants werden op dezelfde
wijze voorzien van twee stempels elk (PekingMoukden 1(1), 1(2), 1(3); Moukden-Peking 1(1),
1(2), 1(3); Tientsin-Pukow 2(1), 2(2), 2(3);
Pukow-Tientsin 2(1), 2(2), 2(3). Een artikel dat
door een Treinbureau of een Ambulant Bureau
wordt afgehandeld, moet een duidelijke afdruk
van de stempel krijgen. Stempels voor
Treinbureaus waren pas in mei 1911 gestandaardiseerd. Zij waren van staal en vermeldden,
uitsluitend in het Chinees, de naam van de
spoorweg, de datum, de sectie van de spoorweg
(indien deze in secties was verdeeld), en het
postnummer van het sorteervoertuig. Aldus:
Boven: Treinpostkantoor
Midden: datum
Onder: Tao Ching 2 (TaokowChinghuachen)

Stempels voor Bureaux Ambulants werden in
september 1914 ingevoerd. Zij vermeldden, in het
Engels en Chinees, de naam van de spoorweg, de
datum, en het postnummer van het Bureaux
Ambulant. Aldus:
Boven: "Mobiel Postkantoor 1" =
B.A. Nr. 1(2)
Midden: datum
Onder: "King-Peng" = Peking Moukden

Stempels uit de tijd van de Keizerlijke post:
“Keizerlijk Postkantoor, Cheng Tai postwagen”;
“Man Sui no 4 postwagen” (Manchouli-Suiyuan);
“King Chang, trein 1” (Peking-Kalgan); “Tsin Pu
Posttrein no 1”; Peking-Tientsin; PekingShanhaikwan
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In 1920 werd de stijl van de stempels voor
Treinkantoren gewijzigd om dezelfde te zijn als
die voor de Bureaux Ambulants volgens
onderstaand voorbeeld:
Boven: "Treinpostkantoor 2"
Midden: datum
Onder: "King-Peng" = Peking Moukden
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Na 1931 werd de Chinese inscriptie op stempels
bovenaan geplaatst en Engelse tekst onderaan, en
werd bovenstaand specimen vervangen door het
volgende (links), maar intussen was de praktijk
harder dan de leer en werden op allerlei lijnen ook
stempels van een afwijkend ontwerp gebruikt
(voorbeeld rechts):

Zoals uit de bovenstaande poststempels blijkt,
betekenen de Chinese karakters van Bureaux
Ambulants "mobiel postkantoor", en die van
Treinbureau "Treinpostkantoor". Deze termen
werden strikt gevolgd tot 1947, toen alle soorten
reizende postkantoren zonder onderscheid
"mobiel postkantoor" werden genoemd, dus
"trein mobiel postkantoor":

De tekst kan daarin op verschillende manieren
worden geordend. In nieuwere stempels is soms
zelfs een postcode opgenomen of andere
bijzondere kenmerken:

“Fou Hsu trein, 236000 (Fouyang)” (FouyangHsuchow); “Wu Cheng trein, (Shanghai)” met boven
de datum de karakters voor ‘vertrouwelijke post’
(Shanghai-Chengdu).

Het laatste stempel komt van onderstaande brief
van 27 augustus 1983:

Boven: trein mobiel postkantoor
Midden: datum
Onder: Yu Ping (Shanhaikwan –
Peiping)

Na het uitroepen van de Volksrepubliek werden
deels de stempels uit de tijd daarvoor
doorgebruikt, deels werden ze vervangen door
Chinese stempels in verschillende uitvoeringen:

Andere voorbeelden van brieven met spoorwegstempels zijn schaars, maar hieronder een mooie:

Stempels met steeds Treinpostkantoor en
v.l.n.r.“Shanghai Postal Administration 24 Sui Hu”
(Kwangtung-Shanghai); “Tsin Hu”(TientsinShanghai); “King Sui 9”(Peking-Suiyuan)

Pas na 1957 ontstond standaardisering en kregen
de stempels het volgende ontwerp, waarin de
treinlijn met twee karakters wordt aangeduid.

“King Tsing trein” (Peking-Tsingtao);
Treinpostkantoor Chenchou-Tanchiang no 3
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Brief van 31-8-36 naar USA met stempel Train Office
No 9, Hangchow-Shanghai

Literatuur:
P.I. Padget, The Postal Markings of China,
London, 1978
Ping-wen Sieh, Bureaux Ambulants and Train
Offices, China Clipper 39, p 171-76 (1975)
Wilson Chang, The Railway Post Office Rides in
China, China Clipper 56, p. 160-172 (1992)
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Drie Kloven van de Yangtze

Qiu Lin
Dit artikel is overgenomen uit China Philately uit
januari 1995, laatste deel aangevuld door de
redactie.
Op 4 november 1994 bracht het Chinese
Ministerie van Post en Telecommunicatie de serie
"Drie Kloven van de Yangtze Rivier", met zes
zegels en een velletje uit (nummer 1994-18). Drie
kloven is de verzamelnaam voor de Qutang-, Wuen Xiling-kloof, beroemde natuurlijke barrières
langs de Yangtze-rivier. Ze beslaan in totaal 193
kilometers, van Baidicheng in het district Fengjie,
provincie Sichuan, in het westen tot Yichang,
provincie Hubei, in het oosten, en strekken zich
uit over vijf districten en steden. Deze serie
postzegels toont zes schilderachtige plekjes
onderweg die de wonderen van deze kloven het
best weergeven.

(6-1) Baidicheng, 10 fen
Baidicheng ligt vier kilometer ten oosten van het
district eat van Fengjie, op de noordoever van de
Yangtze aan het westelijke einde van de Qutangkloof. In de oudheid heette Fengjie Yufu. Tegen
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het einde van de Westelijke Han (206 v. Chr. - 25
n. Chr.) bezette de feodale heer Gongsun Shu
Sichuan en riep zichzelf uit tot Witte Keizer met
als hoofdstad Yufu, dat hij Baidicheng noemde,
wat Stad van de Witte Keizer betekent. Vandaag
de dag staat er nog steeds een Tempel van de
Witte Keizer in de stad, met daarin een woud van
standbeelden en standbeelden van beroemde
personen uit de Chinese geschiedenis die over
Sichuan heersten, zoals Liu Bei en Zhuge Liang
uit de periode van de Drie Koninkrijken. Vanaf
een terras voor de tempel kunt u genieten van een
panoramisch uitzicht op de rivier en de Qutangkloof in het oosten.

(6-2) Qutang Gorge, 20 fen
Dit is de eerste van de drie kloven die u passeert
als u stroomafwaarts vaart. Hij begint bij
Baidicheng in het westen en eindigt bij de
monding van de rivier Daning, een zijrivier van
de Yangtze, in het district Wushan. Dit hele deel
van de rivier heet Qutang Gorge en het beslaat een
afstand van 33 kilometer, maar de eigenlijke
kloof, waarvan het smalste deel minder dan 50
meter breed is, is slechts acht kilometer lang. Dit
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deel van de Yangtze is zowel indrukwekkend als
gevaarlijk. Hoge bergen die tot in de wolken
reiken, omzomen beide oevers. Twee van de
bekendste zijn de Baijia en de Chiyan, die
tegenover elkaar aan de overkant van het water
liggen. Grenzend aan de rivier zijn kliffen van
twee- tot drieduizend meter hoog, met gezichten
die glad zijn alsof ze in plakken zijn gesneden.
Door de enorme hoogte van de bergen en de engte
van de kloof ziet iemand die erdoorheen vaart
slechts een smalle strook van de hemel erboven.
Aan het westelijke einde van de kloof is een plaats
waar de kliffen meer dan 2000 meter hoog zijn en
de rivier minder dan 100 meter breed. Het is als
een poort en wordt de Kui-poort genoemd (kui is
een fabelachtig monster met één been). Vanaf hier
stroomt het water van de bovenloop van de
Yangtze met een enorme snelheid de kloof in. En
van hieruit wordt de stroom gevaarlijk diep en
snel; de golven slaan en tuimelen, fluiten en
brullen, en stellen de moed op de proef van allen
die proberen er doorheen te varen. Op de stenen
kliffen langs de zuidelijke oever staan vele
inscripties die door mensen van vroeger zijn
achtergelaten en die hun ervaringen of indrukken
beschrijven.

(6-3) Wu Gorge, 20 fen
Dit is de tweede van de Drie Kloven, gelegen in
de graafschappen Wushan , provincie Sichuan, en
Badong, provincie Hubei. Zij begint bij de
monding van de rivier Daning, ten oosten van de
provinciehoofdplaats Wushan in het westen en
eindigt bij de veerpont van Badong in het oosten.
De totale lengte is ongeveer 40 kilometer. Het is
een diep en relatief rustig gedeelte van de rivier
en volgt een kronkelige loop. Prachtige
bergtoppen in verschillende vormen omzomen de
oevers, waaronder de beroemde 12 bergtoppen
van Wushan , sommige op de noordoever en
sommige op de zuidoever. Het landschap hier is
het mooiste van de Drie Kloven. Op de zuidoever
is een terras dat Shoushu Tai ("Terras voor het
presenteren van boeken") wordt genoemd en op
de noordoever, dicht bij de rand van het water, is
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een stenen muur waarop zes grote karakters zijn
gegraveerd die, ongeveer, in vertaling luiden
"Wu-kloof met dubbele kliffen en pieken die
boven elkaar uitsteken."

(6-4) Fairy Peak, 30 fen
Van de toppen van Wushan is de Wangxia ("Het
Zicht op de Zonsondergang") Piek, gelegen op de
noordoever, het aantrekkelijkst, zo genoemd
omdat het de laatste is die 's avonds de gloed van
de zonsondergang verliest. Op de top van deze
piek staat een stenen zuil in de vorm van een jong
meisje, recht, slank en sierlijk, daarom wordt hij
in de volksmond ook wel Fairy Peak genoemd. Er
zijn veel verhalen over deze piek. Volgens één
verhaal zou de Rode Keizer (een van de vijf
hemelse keizers in de Chinese folklore) een
dochter hebben gehad die Yaoji heette. Dit meisje
hielp de Grote Yu, stichter van de Xia-dynastie
(ca. 21e-16e eeuw v.Chr.), bij het beheersen van
rivieren en het beheersen van rivieren. Toen zij
stierf, werd zij begraven op een plaats ten zuiden
van de Wushan Berg en werd later in een fee
veranderd. Het terras voor de presentatie van
boeken op de zuidelijke oever zou de plaats zijn
waar dit elfenmeisje enkele boeken aan de Grote
Yu presenteerde.

(6-5) Xiling Gorge, 50 fen
Dit is de langste van de Drie Kloven. Hij begint
bij de veerpont van het district Badong in het
westen en strekt zich uit tot de Nanjin-pas van het
district Yichang in het oosten, in totaal 120
kilometer (het gedeelte dat de echte kloof vormt
is ongeveer 42 kilometer). De kloof passeert
natuurlijke en kunstmatige wonderen die net zo
mooi, indrukwekkend en ontzagwekkend zijn als
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die van de andere twee kloven. Er zijn een paar
kleinere kloven onderweg die bekend staan onder
vreemde namen als Bingshu Baojian (''Boek van
Militaire Kunst en Zwaard'') en Niugan Mafei
('Lever van ossen, longen van paarden''). Er zijn
ook oude relikwieën zoals de Tempel van de berg
Huangling en de Grot van de Drie Geleerden.
Pieken en kliffen omzomen de oevers als muren,
waar de rivier met veel kronkels doorheen
stroomt. Grillige rotsen in groteske vormen kijken
neer op het water; vliegende watervallen vallen
als kettingen naar beneden; eeuwenoude bomen
en wijnranken verduisteren het zonlicht. Vroeger
waren er vele gevaarlijke rotsen, waarover het
water met onstuimige woede stroomde; sinds de
de bouw van de Gezhou-dam aan het oostelijke
uiteinde, zijn er rustige meren ontstaan.

(6-6) Qu Yuan Tempel, 100 fen
Deze tempel ligt ongeveer 1,5 kilometer ten
oosten van de provinciehoofdstad Zigui in de
provincie Hubei. Qu Yuan (ca. 340-278 v. Chr.),
aan wie de tempel is gewijd, was een inwoner van
Chu tijdens de periode van de Warring' States (ca.
475-221 v. Chr.) en de eerste grote dichter van
China. Hij was een tijdlang raadslid van koning
Huai van Chu, maar werd belasterd en uit zijn
ambt ontheven. Later viel de naburige staat Qin,
wegens de corruptie van de regering van Chu,
Chu binnen en bezette de hoofdstad Ying. Zich
ervan bewust dat hij machteloos stond om zijn
land te redden en dat zijn politieke idealen nooit
verwezenlijkt zouden kunnen worden, verdronk
de onttroonde dichter zichzelf in de Milo rivier.
Volgens de legende bracht een fee zijn lichaam
terug naar zijn geboorteplaats Zigui, waar hij op
een plek vijf /i van de stad werd begraven. De
tempel te zijner nagedachtenis werd in 820 na
Christus gebouwd en in 1978 gerenoveerd. Hij
heeft een poort, een hoofdzaal en verschillende
bijgebouwen aan de twee zijkanten. De grote hal,
een prachtig en imposant bouwwerk, werd
ontworpen en gebouwd in de stijl van de houten
architectuur van de Ming-dynastie (1368-1644).
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Aan de achterzijde van de hal bevindt zich de
graftombe van Qu Yuan, door latere generaties
gebouwd om zijn hoed en gewaden te herbergen.
De tempel ligt tegen een hoge berg en kijkt uit op
de rivier, waardoor hij een prachtig panoramisch
uitzicht biedt. Elk jaar, op de 5e dag van de 5e
maand van de maankalender, worden deze tempel
en zijn omgeving een toneel van onstuimige
festiviteiten: prachtig versierde drakenboten
varen voorbij op de rivier; trommels ratelen en
gongs klinken van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat; muziek en gezang vullen de lucht als
mensenmassa's naar de plaats stromen om de
oude dichter en patriot te eren.

De dam
In het bovenstaande artikel uit 1995 kwam de dam
al even ter sprake die de kloven extra bekendheid
heeft gegeven. Dat deze plek in de rivier een
goede plaats voor een stuwdam zou zijn werd al
in 1919 door Sun Yat-sen beschreven. In de jaren
30 en 40 werd verschillende malen met het
ontwerp voor een dam begonnen en in 1956
schreef Mao Zedong een gedicht waarin hij zijn
droom van zo’n dam beschreef. Maar pas in de
jaren 80 werden de plannen voor een dam verder
geconcretiseerd.
De bouw van de stroomafwaarts van de drie
kloven geplaatste dam is begonnen in 1994 en
werd in 2006 afgerond. Het is de grootste
stuwdam ter wereld en levert ook de meeste
energie: de generatoren hebben een capaciteit van
22,5 megawatt. Door een complex van sluizen en
een scheepslift kunnen schepen tot 10.000 ton
langs de dam stroomopwaarts varen, van de OostChinese zee naar Chongqing.
Alle reden voor trots en tevredenheid. Maar het
project heeft ook nadelen. Het stuwmeer achter de
dam, 175 m boven zeeniveau, strekt zich over
zo’n 660 km stroomopwaarts uit. De soms woeste
rivier door de kloven is nu dus een rustig meer
geworden. Dat meer heeft 13 steden, 140 dorpen
en meer dan 1000 andere nederzettingen
verzwolgen, waardoor 1,3 miljoen mensen
moesten verhuizen en talloze architectonische en
archeologische monumenten onder water
verdwenen. Ook de invloed op de natuur was
ingrijpend. Dat maakte het project omstreden; in
1992 stemde zelfs een derde van de
afgevaardigden van het Volkscongres niet voor
het plan, wat in China niet gebruikelijk is.
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Spaarbankzegels – een aanvulling
In nummer 179 van ons blad (december 2015)
stond een uitgebreid artikel van Cees Mulder over
de in China gebruikte postspaarbankzegels. Nog
altijd een mooi overzicht van dit verzamelgebied!
Tijdens de afgelopen bijeenkomst in november in
Vredenburg kwam dat zelfde onderwerp ter
sprake aan de hand van de collectie van Hendrik
Oranje. Op enkele punten gaf die presentatie een
interessante aanvulling op het eerdere artikel.
Die aanvullingen worden hieronder besproken.
Ten eerste toonde Hendrik zegels met opdruk
“Zilveren Yuan”, die niet genoemd zijn in het
artikel van Mulder. Die staan zowel op het eerste
type spaarzegels, met een rode opdruk op de 5 en
10 cent Jonken zegels als ook op het tweede type
spaarzegels met horizontale rode opdruk op de
SYS en Martelaren zegels van 5 en 10 c.. Op de
zegels van het eerste type staat daarnaast ook nog
de ‘anti-bandit’ overdruk van de provincie
Kwantung.

Er stond er ook al één op de omslag van #179.

Blad met 20 spaarzegels 5c SYS, stempel juli 1940

Wat opvalt is dat bij al die velletjes de zegels zijn
afgestempeld met het zelfde stempel op alle
zegels. Dat maakt het waarschijnlijk dat de
spaarzegels werden afgestempeld (ontwaard) op
het moment dat een volgeplakt vel werd
ingeleverd en het gespaarde bedrag werd
bijgeschreven in het spaarbankboekje (of werd
uitbetaald).

Spaarzegels met extra opdruk ‘zilveren yuan’

Verder toonde Hendrik een aantal zegels die wel
genoemd, maar niet afgebeeld waren in het artikel
van Cees Mulder. Enkele voorbeelden:
Brief 16-3-38 binnen Tientsin met spaarzegels

Anwhei $1 op 40 c SYS 5e ontwerp;
Hunan spaarbankzegel op SYS 4e ontwerp;
Hunan 50 c op $1 SYS 5e ontwerp

Ook werden verschillende spaarvelletjes of
pagina’s uit spaarboekjes getoond.
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Ook werden nog een tweetal brieven vertoond die
met spaarbankzegels gefrankeerd waren. Die zijn
beiden duidelijk filatelistisch geïnspireerd. Het
kan zeker om op verzoek afgestempeld maakwerk
gaan. Het is daarmee dus nog zeker niet bewezen
dat de spaarzegels ook voor postale doeleinden
gebruikt mochten worden. Uit het normale
postverkeer zijn zulke brieven in ieder geval
onbekend.
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Nieuwe recordopbrengst

Devlan Kruck
In Stamp Collector van September 2021 treffen
we dit stuk over een spectaculaire brief van de
Franse post in China die onlangs verkocht werd
bij Feldman veilingen. Devlan Kruck is regionaal
vertegenwoordiger voor het VK voor David
Feldman International Auctioneers. Zie ook de
website: www.davidfeldman.com.
In de noordoostelijke Chinese provincie
Shandong ligt de kuststad Yantai, die tijdens de
Qing-dynastie bekend stond als Chefoo. Het
fascinerende aan deze zeehaven is dat in de jaren
1870, toen Europese reizigers, handelaren en
regeringen actief waren in deze stad de
belangrijkste exportproducten tofu, sojaolie,
erwten, noedels, groenten en gedroogd fruit
waren, die je daar ook nu nog zou kunnen kopen.
Een product dat tegenwoordig niet meer wordt
ingevoerd, maar in die periode in Chefoo wel, is
China Filatelie 2021

opium. Eerlijk is eerlijk, er waren ook andere
importgoederen die veel gewoner waren, zoals
wollen en katoenen goederen en ijzer. Natuurlijk
werd opium in China al in de 7e eeuw voor
medische doeleinden gebruikt, maar in de tijd dat
deze brief in 1876 werd verzonden, bedroeg de
invoer van deze drug ongeveer 4.500 ton, wat
zo’n beetje gelijk staat met de totale
wereldproductie van dit opiaat, gedurende een
decennium, aan het begin van de 21e eeuw. Later
bleek dat de Chinezen minder afhankelijk werden
van de invoer; tegen het einde van de 19e eeuw
overtrof hun eigen productie die van de invoer.
De dingen zijn onherkenbaar veranderd sinds die
onstuimige dagen.
De hier getoonde omslag, een unieke envelop
gefrankeerd met een Frans 10c tête-bêche paar
gebruikt in combinatie met het Chefoo
douanestempel, is verkocht op een David
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Feldman SA veiling in juni 2021, voor €170,800,
inclusief kopers premie. In de veilingcatalogus
werd de omslag omschreven als 'De belangrijkste
omslag van de Franse post in China', omdat deze
zeldzame variant, met één hoofd rechtop en het
andere ondersteboven, tevens het vroegst
bekende gebruik is van het specifieke Chefoo
douanestempel dat op de achterzijde van de
enveloppe staat. De omschrijving in de catalogus
was:
1876 (4 nov.) Geopende enveloppe naar PortVendres, doorgestuurd naar Perpignan,
verzonden te Chefoo met "CUSTOMS/CHEFOO"
stempel op achterzijde, overgedragen aan de
Franse P.O. met "Cérès" 80c en 1871 10c têtebêche paar, gestempeld met "5104" ruitjes met
"SHANG-HAI/CHINE" stempel (9 nov 1876)
links, Franse doorvoer- en ontvangststempels op
keerzijde; een buitengewone en unieke omslag als
gevolg van de volgende kenmerken: het enige
bekende exemplaar met een tête-bêche in
combinatie met een pre-filatelistisch Chinees
poststempel; los van deze fantastische combinatie
zijn er slechts vier enveloppen bekend met het
Chefoo customs stempel in de postzegelloze
periode van de Chinese filatelie, het is het
vroegste gebruik is van een Chefoo douane
stempel in combinatie met Frankrijk, en er zijn
slechts vijf enveloppen bekend met een tête-bêche
(ook met het perf. Empire' 80c), gebruikt in de
Franse P.O.; het geheel van deze kenmerken
maakt dit, het belangrijkste poststuk van de
Franse post in China, en tevens een zeer
begerenswaardige
posthistorische
topzeldzaamheid voor de gevorderde verzameling in
China, aangezien dit poststuk kan worden
beschouwd als de belangrijkste douanepost-

omslag in de periode vóór de Chinese postzegels;
cert. J.F. Brun (2021), gesigneerd Pfenninger;
(Yvert €25.000 voor de Franse frankering alleen).
Degenen die op de enveloppe boden, waren het
daar zeker mee eens en iedereen die het verloop
van de bieding volgde, viel het aantal bieders
hebben op dat om het stuk streed. De enveloppe
werd verkocht tijdens de reeks voorjaarsveilingen
van David Feldman en er werd via telefoon,
internet en in persoon in de kantoren van de
veilingmeester in Genève geboden. Om deze
enveloppe van het startbod van 10.000 euro naar
de uiteindelijke hamer van 140.000 euro te
krijgen, kwamen er biedingen uit al deze
richtingen. De belangstelling voor de envelop
zegt iets over de mate van belangstelling voor
China, en in het bijzonder over de periode waarin
buitenlandse postkantoren, waaronder de Franse,
tot het begin van de 20e eeuw in veel delen van
het land dominant waren. Het andere belangrijke
aspect van onze schat is dat hij afkomstig is uit
wat in filatelistische kringen bekend staat als het
'pre-stamp' tijdperk in de Chinese postgeschiedenis, wat betekent dat hij werd
verzonden voordat in 1878 de eerste postzegels
werden geproduceerd en uitgegeven in China,
namelijk de beroemde 'Grote Draken'. Het is
zonder twijfel een topzeldzaamheid voor de
veeleisende China-verzamelaar, die in de Yvertcatalogus alleen al voor de Franse frankering op €
25.000 wordt geschat, maar van cruciaal belang is
dat hiermee een uniek moment in de geschiedenis
van China wordt vastgelegd en bewaard. Hoewel,
strikt genomen, de Fransen de eer zouden moeten
krijgen voor topstuk; per slot van rekening,
zonder een Ceres hoofd op zijn kop, zou het nooit
zo hoog zijn afgeslagen.

Gelegenheidsvelletje VRC

Hiernaast weer een velletje dat is
uitgegeven met de daarvoor
bestemde ‘persoonlijke postzegels’,
ter gelegenheid van de Jeugdspelen
in Fujian in 2015.
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Luchtpoststrookjes van Taiwan
Ai Li-shan
Van onze vaste correspondent op het gebied van
Taiwan kregen we een overzicht van de
verschillende typen luchtpoststrookjes van
Taiwan.
In de loop der jaren onderscheidt hij vijf
hoofdtypen. Van elk van die typen zijn een aantal
verschillende versies bekend, die zich van elkaar
onderscheiden door min of meer kleine
verschillen in vorm en grootte van de gebruikte
karakters en letters en in de afmeting van de
strookjes.
Wij tonen van elk van de typen enkele
voorbeelden met de datum waarop ze zijn
gesignaleerd.

Type 1: blauwe strookjes met karakters 航空
(hang kong, luchtpost) bovenaan en tekst “Par
Avion” eronder. Er zijn acht verschillende typen
bekend met de tekst in zwart en één met de tekst
in wit. Gebruik in de periode tussen 1950-54
(zwarte tekst) en 1959 (witte tekst)

Type 3: witte strookjes met de karakters in rood
met “Par Avion” ertussen in blauw; vijf
verschillende typen onderscheiden met gebruik
tussen 1966 en 1969.

Type 4: blauwe strookjes met de karakters in wit
en de rode tekst Par Avion; zeven typen te
onderscheiden, gebruik in de periode 1970-1986.
In het laatste type (1986) lezen de Chinese
karakters van links naar rechts in plaats van
andersom, zoals voor die tijd.

Type 5: lichtblauwe strookjes met rode tekst AIR
MAIL; Par Avion en Chinese tekst in
donkerblauw; tot nu toe vier typen onderscheiden.

Type 2: Strookjes in blauw/wit/rood met de zelfde
tekst (gebruikt in 1956)
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De verschillende versies van elk type zijn
geïllustreerd in het boekje “Taiwan Post Office
Issued Labels/Seal” (16 p.) dat de auteur dit jaar
in eigen beheer uitgaf. Daarin staan ook labels
voor andere doeleinden, die in een volgend artikel
getoond zullen worden.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China

20 juni – serie 2021-13
Museum van de communistische partij van China.
Een zegel van 1,20 yuan met tab uitgegeven in
vellen met 9 zegels

1 juli – serie 2021-16
De 100ste verjaardag van de oprichting van de
communistische partij van China.
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23 juni – serie 2021-12
Olympische winterspelen Beijing 2022.
(4-1) Shougang big air.
(4-2) Aquatisch centrum.
(4-3) Skispring centrum.
(4-4) Het glijcentrum in Yanqing.
(M) Schaats ovaal.
Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 9 zegels en een blokje van 6 yuan.

Ter gelegenheid hiervan is een vel met
daarin een serie van 20 zegels
uitgegeven die de volgende titels
hebben gekregen:
(20-1) Baanbrekende gebeurtenissen.
(20-2) Bewogen jaren.
(20-3) Belangrijkste hoeksteen.
(20-4) Grote overwinning.
(20-5) Oprichting van de PRC.
(20-6) Oorlog in Korea om de
Amerikaanse agressie te weerstaan
(20-7) Gebouw voor de grondlegging
van het Systeem.
(20-8) Zelfredzaamheid.
(20-9) Hervorming in volle gang.
(20-10) Openstellen.
(20-11) Historische start.
(20-12) Ontwikkeling wetenschap.
(20-13) Armoede afschudden.
(20-14) Gematigde welvaart.
(20-15) Militair sterk.
(20-16) Nieuwe reis.
(20-17) Vast geloof.
(20-18) Goede zaak.
(20-19) Doorbraken maken.
(20-20) Dromen najagen.
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23 juli – serie 2021-14
De 32ste Olympische spelen.
(2-1) Tafeltennis mix dubbel.
(2-2) Gewichtheffen mannen.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in een vel
met 6 series.

19 augustus – serie 2021-15
De 70ste verjaardag van de vreedzame bevrijding
van Tibet. Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in
vellen met 10 zegels.

28 augustus – serie 2021-17
Animatie: Prins Nezha’s triomf tegen
drakenkoning.
(6-1) Geboorte van Nezha.
(6-2) Leuke tijd in zijn jeugd.
(6-3) Het doden van Ao Bin.
(6-4) Vechten tegen de drakenkoning
(6-5) Wedergeboorte van Nezha
(6-6) De zee veroveren en de mensen
beschermen.
Twee zegels van 60 fen en vier zegels van 1,20
yuan. De serie van zes zegels is uitgegeven in drie
vellen met elk twee keer 6 zegels.
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7 september – serie 2021-18
Katoenroos.
(4-1) Hibiscus Mutabilis
(4-2) Hibiscus Mutabilis Jinqiuhong
(4-3) Hibiscus Mutabilis Chongbanbai
(4-4) Hibiscus Mutabilis Zuifurong
De serie van vier zegels elk 1,20 yuan is
uitgegeven in twee vellen met elk twee keer 8
zegels. Tevens een minivel met 2 series.

15 september – serie 2021-19
De 14e spelen van de Volksrepubliek China.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 6 series se-tenant en een blokje met beide
zegels met een op het blokje aangegeven waarde
van 3,60 yuan. De zegels tonen schieten en
roeien.
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25 september – serie 2021-20
Een land dat zo rijk is aan schoonheid. Een
schilderij van Fu Baoshi en Guan Shanyue.
Een blokje van 6 yuan.

15 oktober – serie 2021-21
120ste verjaardag van de Shandong universiteit.
Ruitvormige zegel van 1,20 yuan uitgegeven in
vellen met 10 zegels

18 oktober – serie 2021-22
Henan opera. Drie zegels van 1,20 yuan in vellen
met 16 zegels met de titels:
(3-1) Hua Mulan.
(3-2) Sesame ambtenaar.
(3-3) Chaoyanggou dorp.

18 oktober – serie 2021-23
COP 15. Verdrag inzake biologische diversiteit
15e vergadering van de Conferentie van de
Partijen. Een zegel van 1,20 yuan in een vel met
10 zegels.

Nieuwe uitgiften Hong Kong

28 oktober 2021 – Medaillewinnaars
Serie van 5 zegels in een blokje met de
medaillewinnaars uit Hong Kong op de
Olympische Spelen in Tokyo met de sporten
waarin die behaald zijn: schermen, zwemmen,
tafeltennis, karate en wielrennen.

16 november 2021 - ‘Hong Kong Special Flora’
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Hongkong heeft een lange geschiedenis met
Botanisch onderzoek en over de jaren zijn
verschillende nieuwe planten en bloemen ontdekt
die uniek zijn voor Hongkong. Ze hebben dan
ook in hun wetenschappelijke naam een
verwijzing naar Hongkong zoals ‘hongkongensis’
of hongkongense’.
Een serie van zes zegels met daarop voorbeelden
van die unieke Flora van Hongkong. Afgebeeld
zijn :
$2
Hongkong Camelia
$2.60 Hongkong Azalea
$3.40 Hongkong Primrose
$3.70 Hongkong Thismia
$4.90 Hongkong Hornbeam
$5
Hongkong Balsem

2 december 2021 – Filmlocaties in Hong Kong
Een serie van vier zegels met als thema
‘Hongkong als filmdecor’ . The kenmerkende
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skyline van Hongkong heeft in het verleden al in
veel film(klassiekers) een rol gespeeld.
Afgebeeld zijn vier kenmerkende locaties die veel
gebruikt worden:
$2
– Kou U Fong in Central
$3.70 – ‘Monster building’ in Quarry Bay
$4.90 – Two IFC. Central waterfont
$5
– Jumbo floating restaurant
9 december 2021 – Paralympische medailles
Blokje met drie zegels van $10 met afbeelding

van de paralympische medaillewinnaars en de
sporten waarin de medailles behaald werden.

Nieuwe uitgiften Taiwan – Republiek China

5 november 2021 – Klassieke Chinese poëzie
Als vervolg op de series uit 2018, 2019 en 2020
een nieuwe serie van vier zegels met het thema
"vissen, houtsnijden, landbouw en studeren", wat
veel voorkomende beroepen waren in de
traditionele samenleving.. De volgende gedichten
volgen:
1. "De visser op de rivier" door Fan Zhongyan
(NT$8): "Heen en weer op de rivier / De man
zoekt mooie baars / Ik kijk naar de boot / Als de
wind de branding opsteekt. "
2. "Zingen terwijl je hout hakt op Mt. Lu" door
Luo Zhongshu (NT$8): "In de herfst vallen de
bomen in de bergen / Als de houthakker zijn
dagelijkse zoektocht maakt / Door de valleien /
Zijn liederen weerklinken. "
3. "Heb medelijden met de boeren" door Li Shen
(NT$12): "Schoffelen onder de middagzon /
Druipt het zweet op de grond / Wie wist dat de
rijst in iemands kom / Korrel voor korrel
voortkomt uit zulk gezwoeg? "
4. "Aanmaning tot leren" door Yan Zhenqing
(NT$15): "Van het aansteken van de lamp tot het
kraaien van de haan / Dat zijn de beste uren voor
een jongen om te lezen / Als men niet weet hoe
hard te studeren als de haren donker zijn / Spijt
zal te laat zijn als de haren grijs worden."
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24 november 2021 – Hakka feesten
Een serie van vier postzegels over Hakka
festivals:
1. Miaoli Dragon Bombing Festival (NT$8): Dit
verwijst naar het aansteken van rotjes tijdens
drakendansen. Hoe meer rotjes, hoe beter het
effect.
2. Liudui verdedigingsfestival van de stadsmuren
(NT$8): De gewoonte dateert uit de beginjaren
van de Hakka nederzettingen, toen plaatselijke
patrouilles rotjes aanstaken om de gemeenschap
te waarschuwen voor vijandelijke invallen. Met
het veranderen van tijden werd het een activiteit
om te bidden tot de Hakka landgod voor
voorspoed in de lente.
3. Taichung Dongshi Xin Ding Ban Festival
(NT$12): In de vroege Hakka agrarische
samenleving, offerden dorpelingen rijstkoeken
aan de Land God en Godin om te bidden voor een
baby. Als hun wensen werden vervuld, dankten ze
elkaar met nog meer rijstwafels.
4. Guoxing Chenggong Festival (NT$12): Het
festival omvat activiteiten die de vastberaden
reputatie van de etnische groep Hakka vastleggen,
geïllustreerd door de zin: "Werk vurig, ploeg veld
en helling."
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3. Jade Beest Hanger, Warring States periode
(NT$20)
4. Jade Bi Disc-vormig werk met beest en
aapmotief,
Han-dynastie
(NT$28):
Drie
beestgoden, met twee apen en een lange slang,
zijn verstrengeld om een cirkel te vormen.

1 december 2021 – Nieuwjaarszegels
Twee nieuwjaarspostzegels en een souvenirvelletje:
1. NT$6: "Stoutmoedig springt de tijger over de
hoge heuvels! Rijkelijk vult het geluk de grote
zalen!" Moge het Jaar van de Tijger u grote
zegeningen brengen en de kans om u van uw beste
kant te laten zien!
2. NT$13: "Majestueus brult de tijger nu!" Moge
dit nieuwe jaar alles op het juiste moment voor u
in orde komen en moge de zegeningen van de
tijger het hele jaar duren.
3. Souvenirvelletje NT$15: "Majestueus brult de
tijger nu! De hemelen vullen zich met alle goede
gaven!" Moge u het hele jaar genieten van de
zegen van de goede gezondheid van een tijger.

26 januari 2022 – Taiwans mooie snelwegen
Serie van vier zegels om de schoonheid van de
snelwegen op Taiwan te tonen:
1. De Jinlun-brug op provinciale weg nr. 9
(NT$6)
2. Het Tongxiao-gedeelte van de Provinciale Weg
nr. 61 (NT$6)
3. Het gedeelte van de National Freeway No.5
tussen Toucheng en Su'ao (NT$8)
4. Het stuk Toushe-Erhsi van de Provinciale Weg
nr. 84 (NT$8)

12 Januari 2022 – Jade uit het Paleismuseum
Vierde serie met voorwerpen van jade uit het
Nationaal Paleismuseum, vier zegels:
1. Jade Huan Ring met Drakenpatroon, Han
dynastie (NT$6)
2. Jade Xi Puntige Hanger met Draak Patroon,
Warring States periode (NT$15)
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