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Redactioneel

Bestuursmededelingen

Nummer 200! De afgelopen jaren heeft de
vereniging gezorgd voor een ononderbroken
reeks tijdschriften die steeds interessante en
nuttige informatie geven voor de China
verzamelaar. We zijn al weer toe aan nummer
200. Er is aan de inhoud niet af te lezen dat het
gaat om een lustrumnummer, maar ik hoop dat
ieder van u er weer wat interessants in zal kunnen
vinden.
De reeks artikelen over de zegels ‘achterin het
album’ wordt voortgezet met een artikel over de
portzegels en over het gebruik daarvan.
Marc Symens heeft zich opnieuw verder verdiept
in post in verband met de (onder Belgische
leiding) in China aangelegde spoorwegen. En er
zijn nog twee andere kortere stukken van zijn
hand in dit nummer opgenomen.
Een recente serie met Taiwanese roofvogels is
aanleiding voor onze huis-ornitholoog Jan Kaiser
om de betreffende vogels aan ons voor te stellen.
Onze
Taiwan-correspondent
Ai
Li-shan
bespreekt dit keer de daar gebruikte strookjes
voor Expresse post en andere vormen van snelle
bestelling die daar onderscheiden zijn.
Een artikel uit 1932, nu voor ons vertaald, werpt
licht op de Japanse bezetting van Mantsjoerije en
de gevolgen daarvan voor de post uit China. De
bezettingsmacht lapte (kort gezegd) de regels aan
zijn laars. Helaas doen bezettingsmachten dat
vaker, kunnen we ook dezer dagen elke dag in de
krant lezen.
Ook in de komende 200 nummers van ons blad is
er weer alle ruimte voor uw inbreng. En die
inbreng van onze leden is ook nodig om een
interessant blad te kunnen blijven maken.
Op pagina 2 kunt u lezen dat er binnen de club een
belangrijke vacature is voor iemand die ook een
actieve rol wil spelen bij het onderhouden en
verspreiden van de kennis van de China Filatelie.
Denk erover na!

Verslag van de vergadering 2 april 2022
Nadat de januari-vergadering opnieuw niet kon
doorgaan vanwege de corona beperkingen
konden we voor de jaarvergadering gelukkig
weer in Utrecht terecht.
Ondanks misschien de slechte weersvooruitzichten en afgesloten rijkswegen waren er 13
leden aanwezig, zes leden hadden zich afgemeld
voor de jaarvergadering.
Om 10.45 opent voorzitter de vergadering.
- Voorzitter heet iedereen welkom en brengt
aanwezigen op de hoogte van afwezigheid van
Johan Sevenhuijsen, in verband daarmee wordt
deze jaarvergadering geleid door secretaris
Willem Terlouw en veilingmeester Jos Daanen.
- Zoals gebruikelijk worden de jubilarissen voor
2022 in het zonnetje gezet:
25-jarig Jubileum:
Lid nr. 241 de heer C. Bakker uit Wesepe.
Lid nr. 243 de heer E.J. Wellink uit Oldenzaal.
40-jarig Jubileum:
Lid nr. 126 de heer T.P. Oey uit Rotterdam.
Lid nr. 129 de heer F. van Harreveld uit Haarlem.
Secretaris geeft aan dat hij Dhr. Van Harreveld
reeds heeft bezocht en namens het bestuur heeft
gefeliciteerd met zijn 40-jarig jubileum en de
oorkonde en cadeaubon heeft overhandigd.
De heer T.P. Oey is ter vergadering aanwezig,
wordt gefeliciteerd met het 40-jarig jubileum en
ook hij krijgt de gebruikelijke oorkonde en
cadeaubon overhandigd.
- Aanwezigen hebben geen opmerkingen of
vragen m.b.t. de financiële rapportage van de
penningmeester.
- De verklaring van de Kascommissie wordt
voorgelezen en aanwezigen dechargeren het
bestuur voor het gevoerde beleid in 2021.
- Er zijn geen bezwaren binnengekomen over de
herbenoeming van aftredend bestuurslid Jozef
Wagemakers. Jozef geeft aan dat dit de laatste
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periode zal zijn en zich in toekomst niet meer
herkiesbaar zal stellen.
- Jos Daanen en Jozef Wagemakers bespreken een
ingebrachte briefkaart (zie elders in dit blad).
- Jos Daanen geeft een voordracht met als thema
‘The Postal Savings Stamps of China deel 2”, een
interessant onderwerp en mooi uitgewerkt.
- Veilingmeester J. Daanen veilt na de pauze de
100 kavels van veiling 246. Van deze veiling
werden 46 kavels verkocht en 54 kavels gingen
retour. Er werden ook ad hoc ingebrachte items
geveild zoals ook al in de laatste vergaderingen.
Deze veiling was succesvol: alle items verkocht.
- Voorzitter sluit +/- 12.30 de vergadering.
W. Terlouw

Vacature bibliothecaris
Tijdens de jaarvergadering heeft Jozef
Wagemakers al aangegeven dat hij vindt dat hij
de post van bibliothecaris van de studiegroep wel
lang genoeg heeft vervuld. Kort na de
vergadering heeft Jozef te kennen gegeven dat hij
het toch geen goed idee vindt om alsnog een
periode in die rol door te gaan. Hij heeft zijn post
en zijn bestuursfunctie dus per onmiddellijk ter
beschikking gesteld.
Dat betekent dat het bestuur actief op zoek is naar
een vervanger. Dat is een mooie kans voor
iemand met een brede belangstelling in de China
filatelie. De bibliotheek beschikt over een
buitengewoon rijke verzameling boeken en
tijdschriften die onmisbaar zijn voor iedereen die
onderzoekend met zijn verzameling bezig wil
zijn. Nu is er dus de kans die rijkdom ook onder
handbereik te hebben. Er wordt dus zeker niet
verwacht dat de bibliothecaris zo’n rijke parate
kennis van de China filatelie heeft als Jozef. Het
gaat er in de eerste plaats om dat de bieb goed
beheerd wordt en dat mensen die op zoek zijn
naar wat er over bepaalde onderwerpen
gepubliceerd is te assisteren bij het vinden
daarvan. De ervaring leert dat dat zeker geen
dagtaak is.
De bibliotheek heeft een behoorlijke omvang,
maar het is te overzien. Het gaat om ongeveer 20
meter plank. Een deel van het materiaal is ook
digitaal beschikbaar en kan dus eventueel in
dozen opgeborgen worden.
We roepen mensen die eventueel belangstelling
hebben voor deze rol op om (vrijblijvend) contact
op te nemen met onze voorzitter, Johan
Sevenhuijsen
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Springstamps is een geheel nieuwe postzegelbeurs in Veenendaal in een luxe omgeving, het
Van der Valk Hotel aldaar. Er zijn een 25 tal
stands met Nederlandse en buitenlandse
postzegelhandelaren.
De eerste editie (toen onder de naam
Winterstamps) was een succes, met positieve
reacties van zowel bezoekers als handelaren.
Vanwege corona kon de beurs in 2021 niet
doorgaan en dit jaar moest de beurs uitgesteld
worden. De corona-ontwikkelingen maken een
beurs op vrijdag en zaterdag na Hemelvaart
mogelijk.
Op vrijdagavond (19.30 – 22.00 u) vindt een
symposium plaats over ‘De mores in de
filatelie, wat zijn de grenzen’. Op
zaterdagavond (19.00 – 22.00 u.) is er een
openbare bijeenkomst van de Royal Philatelic
Society London met een boekpresentatie over
de postroutes naar de Nederlandse koloniën in
West Afrika en Zuid Amerika en een
voordracht over de post tijdens de burgeroorlog
in Liberia.
De luxe uitstraling bestaat uit voldoende zitjes
met gemakkelijke stoelen, voortreffelijk
binnenklimaat met voldoende ventilatie,
uitstekende bar- en restaurantvoorzieningen,
overdekt parkeren, gratis snelle wifi en goede
verlichting. Rolstoel toegankelijk.
Toegang beurs, symposium en openbare
bijeenkomst Royal: € 6,50 per dag waarbij
inbegrepen:
inpandig
parkeren
en
onbeperkt koffie, thee, frisdrank.
Openingstijden beurs: vrijdag 27 mei 10.00 18.00 uur en zaterdag 28 mei 10.00 - 17.00
uur.
Adres: Van der Valk Hotel Veenendaal:
Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

Gelegenheidsstempel
Dit stempel is gebruikt
op 11 december 1957 in
Guangzhou / Canton ter
gelegenheid van de 30e
verjaardag van de
opstand in Canton in
1927.
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Portzegels en port in China
Johan Sevenhuijsen
In de afgelopen nummers van ons blad stond al
een reeks artikelen over de diverse soorten zegels
die wel worden aangeduid als ‘back of the book’
uitgiften, die een specifieke functie hebben anders
dan de reguliere postzegels. Dit keer is het de
beurt aan de portzegels. We beginnen weer met
de presentatie van de uitgegeven portzegels,
daarna gaat het over het gebruik daarvan en ook
breder over de praktijk van het heffen van
(straf)port in China.
De portzegels
Verreweg de meeste landen hebben in de loop van
de 19e en 20e eeuw portzegels uitgegeven, maar
zijn daar in de loop van de 20e eeuw ook weer mee
opgehouden. In Nederland kwamen de eersten uit
in 1870 en de laatsten in 1958. Zo is het ook met
China.
De eerste portzegels werden in China uitgegeven
door de postdiensten in de verdragshavens, maar
na het tot stand komen van de Chinese keizerlijke
post werden in april 1904 de eerste portzegels
uitgegeven: zes zegels uit de ‘coiling dragon’
serie kregen een overdruk ‘Postage Due’ met de
karakters 欠資 (qiàn zī), die ‘achterstallige
betaling’ betekenen. Die karakters komen we ook
op de latere portzegels steeds tegen.

In november van het zelfde jaar kwamen de eerste
speciaal ontworpen portzegels uit met een vorm
en ontwerp dat jarenlang herkenbaar is gebleven.
De tekst ‘Postage Due’ en 欠資 in een cirkel in
het midden met daarboven de aanduiding van het
land en de waarde in Chinese karakters en
onderaan het zelfde in het Engels. In het keizerrijk
van 1904 was dat natuurlijk de ‘Imperial Post’. In
1911 raakte de voorraad portzegels op en werd
een order geplaatst voor een tweede oplage met
het zelfde ontwerp. Van die tweede oplage zijn
alleen de 1 en 2 cent ook in omloop gekomen,
want inmiddels had de revolutie plaatsgevonden
en brak het tijdperk van de Republiek aan. Net
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zoals de postzegels werden ook de portzegels in
eerste instantie overdrukt met ‘voorlopige
neutraliteit’ (die zegels zijn maar heel beperkt in
omloop gekomen) en in tweede instantie (in maart
1912) met ‘Republiek China’.

In september 1912 werden de als tweede oplage
in bruin gedrukte zegels voor de keizerlijke post
alsnog in omloop gebracht met een nieuw
ontworpen overdruk ‘Republiek China’.

‘Republic of China Post’ zegels van Londen en
Peking druk

De republiek bestelde zijn nieuwe portzegels
(vrijwel het zelfde ontwerp, tekst ‘Republic of
China post’) eerst in Londen; die kwamen vanaf
mei 1913 in omloop. Een tweede versie van
dezelfde zegels werd in 1915 in Peking gedrukt.
Net als met de Jonkenzegels uit de zelfde tijd dus,
waar ook Londen druk en Peking druk
onderscheiden kunnen worden. De verschillen
tussen beiden zijn ook hier klein.

Oranje portzegels van Peking en Hong Kong druk

In 1932 werd overgestapt op een nieuw ontwerp
in een nieuwe kleur, oranje, met een eerste oplage
in Peking gedrukt en een tweede oplage (in 1940)
in Hong Kong. In het midden van de zegels staat
nu de waarde. Ook tussen deze beide oplagen zijn
er kleine verschillen in het ontwerp, maar het
verschil is vooral duidelijk aan de perforatie: 14
voor de Peking druk en 12-13 voor de Hong Kong
druk. De eerste serie had nog geen hogere waarde
3

dan 30 c (dat was al vanaf 1904 de hoogste
waarde), maar verhoging van de port maakte het
nodig dat ook portzegels met een waarde van $ 1
en $ 2 beschikbaar kwamen.
Zegels voor Noordoost China

Als overgangsmaatregel werden daarvoor in
maart 1940 overdrukken op SYS zegels van die
waarden gemaakt, in de serie van de Hong Kong
druk zijn deze waarden ook opgenomen.

Na het uitbreken van de oorlog en de Japanse
bezetting konden zegels alleen nog in Chungking
gedrukt worden. Daar kwamen twee series uit, de
eerste in verschillende kleuren in 1944 en in 1945,
toen de inflatie begon op te lopen, een serie met
hogere waarden in liggend formaat in rood. Vanaf
1947 maakte de inmiddels hollende inflatie zegels
met nog hogere waarden nodig. Een eerste serie
werd gedrukt in Shanghai (in paars); inmiddels
was er ook een serie in Londen besteld, maar toen
die geleverd werd waren de betreffende waarden
niet meer relevant.

De Londense zegels kregen dus in maart 1948
meteen een opdruk met veel hogere waarden. In
november 1948 werd de ‘gold yuan’ ingevoerd en
kregen oranje SYS zegels van $ 40 een opdruk
voor portzegels met verschillende waarden in
gold yuan.
Zoals we ook al bij de postpakketzegels zagen
week de koers van de munteenheid in het
noordoosten van het land af van die elders en dat
leidde in 1947 tot een aparte serie met de tekst
‘alleen voor gebruik in Noord Oost’; in 1948
kregen die een opdruk met een hogere waarde.
4

Zegels voor Taiwan

In 1948 en 1949 gebeurde precies hetzelfde ook
voor Taiwan. Daar kwamen in augustus 1949
zelfs noodportzegels uit, drie zegels met waarden
van $ 1000 tot $ 5000 die met de hand met de
inmiddels bekende karakters 欠資 werden
overdrukt.

De Volksrepubliek heeft in 1950 een eerste serie
portzegels uitgegeven met een ontwerp dat weer
zeer bekend voorkomt in blauw, in 1954 gevolgd
door een tweede serie in rood. Maar na de
geldhervorming van 1955 zijn geen portzegels
meer in de nieuwe munteenheid uitgegeven.
Portheffing en gebruik van de portzegels
Volgens de reglementen van 1899 was bij
onvoldoende frankering het dubbele van het
tekort verschuldigd. Het aantal portbrieven uit die
vroege tijd was erg beperkt omdat volgens de
regels brieven bij het postkantoor moesten
worden aangeboden voor frankering. Onjuiste
frankering was daarmee zo goed als uitgesloten.
Al vóór het verschijnen van de portzegels
gebruikte de Chinese post stempels om aan te
geven dat bij het bezorgen van een brief port
verschuldigd was.
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Twee voorbeelden van die vroege stempels staan
hierboven. Het T stempel (voor het Franse Taxe)
werd al snel het meest gebruikt.
Het is waarschijnlijk dat het in de eerste periode
na het verschijnen van de portzegels zo ging dat
op de brief zo’n stempel werd gezet, maar dat het
portzegel op een apart formulier werd geplakt,
zoals hieronder geïllustreerd. Dit formulier is
Engelstalig, er was ook een Chinese versie.

De geadresseerde kreeg het stuk pas overhandigd
als de verschuldigde port was betaald en de
bezorger nam het formulier het het portzegel mee
voor interne verrekening.
Eerder werden de portzegels wel op het
betreffende poststuk geplakt, zoals blijkt uit
onderstaande brief.

Maar ook later gebeurde dat wel, zoals blijkt uit
onderstaande kaart.

Ongefrankeerd verzonden kaart binnen Shanghai van
16 dec. 1914. Met T stempel is te betalen port
aangegeven. Die is voldaan, blijkens het
afgestempelde 2 ct portzegel.

Een bijzondere aanleiding voor portheffing hing
samen met het conflict over Mantsjoerije. Die in
1932 gestichte vazalstaat werd feitelijk alleen
door Japan erkend en was ook geen lid van de
UPU. Met zegels van die ‘staat’ gefrankeerde
post werd in China dan ook als ongefrankeerd
beschouwd en de ontvanger moest port betalen.

Brief uit Zwitserland van 16.II.06 naar Kiating in
China. In Zwitserland is onvoldoende frankering
aangegeven met 1/6 (er mist 1 cent van de
verschuldigde porto van 6 ct; daarom 2 cent port
geheven met 2 opdrukzegels van 1 ct. Het stuk werd
echter geweigerd of was onbestelbaar en de
portzegels werden dus ongeldig gemaakt met zwarte
stempels en het stuk werd retour gezonden.
China Filatelie 2022
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De bovenstaande brief is daarvan een mooi
voorbeeld. De brief van 9 jan. 1934 van Moukden
in Manchoukuo naar Tientsin werd gefrankeerd
met 4 c, wat het juiste tarief was in Manchoukuo.
Het tarief in China was echter 5 c, daarom werd
in Tientsin op 22 jan. 10 ct port in rekening
gebracht met twee zegels van 5 c.
Een ander mooi voorbeeld staat op de omslag. Het
is een aangetekende brief van Harbin naar Kuling
op 18 aug. 1934 gefrankeerd met 9 fen, correct
binnen Manchoukuo. In China was het tarief
echter 5 fen voor de brief en 8 fen voor
aantekenen, totaal 13 fen. Daarom werd in Kuling
26 fen port in rekening gebracht (6 zegels van 4
fen, 4 van ½ fen).
Later in 1934 werd een overeenkomst gesloten
waarin post uit Manchoukuo die werd
gefrankeerd met speciale ‘post voor China’ zegels
zonder landsnaam in China zonder portheffing
werd bezorgd. Zo’n zelfde situatie dat
gefrankeerde post uit een niet-UPU land in China
met port werd belast was trouwens al eerder ook
met Mongolië aan de hand geweest.
In de loop van de jaren 20 en 30 werden door de
diverse kantoren een groot aantal varianten op het
T-stempel gemaakt, zoals een T in een cirkel, een
vierkant, een ruit of een driehoek, maar ook
werden wel de karakters 欠資 naast de T geplaatst
of ook de naam van de betreffende stad. Zie de
voorbeelden hieronder.

Ook het gebruik van de door de Volksrepubliek
uitgegeven portzegels is onduidelijk; brieven met
die zegels erop zijn (bij mijn weten) uiterst
schaars of onbekend. In ieder geval speelden na
de geldhervorming van 1955 portzegels geen rol
meer. Uit die periode zijn juist wel flinke
hoeveelheden brieven bekend waarop strafport is
geheven. Dat werd in alle gevallen met stempels
aangegeven die in allerlei vormen bestaan en die
kennelijk lokaal door de verschillende
postkantoren werden ontworpen en besteld. Een
mooi overzichtsartikel van die stempels en van de
procedure bij het behandelen van ondergefrankeerde post stond in China Philately en dat
artikel is vertaald, aangevuld en bewerkt door
Cees Mulder in 1992 in ons blad verschenen.
Daarom ga ik er hier verder niet op in, anders dan
dat ik één fraai voorbeeld van zo’n recente met
port belaste brief laat zien.

Brief van 1981.5.21 van Sheh Ho Tze (Sinkiang)
(tweetalig stempel) naar Shenyang. Achthoekig
stempel ‘Port Sheh Ho Tze Postkantoor’ met
geschreven 8 fen; aankomststempel Shenyang
1981.5.30 op achterzijde

Het is niet duidelijk welke rol de portzegels
speelden in de gevallen dat op poststukken alleen
een stempel gezet is. Het is mogelijk dat ze
gebruikt zijn voor interne verrekening binnen het
postbedrijf (zoals het geval was in een aantal
andere landen, ook voor andere gevallen waarin
een geadresseerde geld aan de post verschuldigd
was). Er zijn in ieder geval geen duidelijke
documenten die aantonen hoe portzegels intern
gebruikt werden. Wat dat betreft is er een parallel
met de postpakketzegels die we de vorige keer
bespraken en waar ook geen sporen van het
daadwerkelijk gebruik bekend zijn.
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Gelegenheidsstempel
Stempel ter gelegenheid van
de Dag van de Arbeid,
gebruikt op 1 mei 1954 in
Peking.
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Changsintien in de periode van de keizerlijke Chinese post
Marc Symens
In het begin van de 20ste eeuw waren er heel wat Belgen betrokken bij de aanleg en de exploitatie van
de spoorlijn Peking-Hankow. Op die spoorlijn was het eerste belangrijkste tussenstation vertrekkend
vanuit Peking dat van Changsintien (op een 20-tal km van Peking).

Detail van een foto “gare de Tchang-Sin-Tien” uit het fotoboek uitgegeven bij gelegenheid van de officiële
ingebruikname van het volledige traject Peking-Hankow in 1905

1900
1902
Deze wordt in 1904 vervangen door een ronde
datumstempel (dubbele ring), met bovenaan de
provincienaam Chihli (van rechts naar links te
lezen), onderaan Changsintien (van rechts naar
links te lezen) en in het midden de datum volgens
de Chinese maankalender.

Kaartje van de spoorlijn Peking Hankow, dikwijls
afgekort LUHAN of PEHAN of KINHAN. Het station
staat hierop als Chang Hsintien aangeduid.

Vanzelfsprekend is er ook heel wat post verstuurd
vanuit en naar Changsintien.
In een eerste periode gebruikte men een uit hout
gesneden stempel type “tombstone” met
bovenaan in 3 karakters Changsintien (van rechts
naar links te lezen) en onderaan Post Office. In
principe kon links en rechts daarnaast nog de
datum met de hand bijgeschreven worden.
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1908
1910
Misschien werd daarna gebruik gemaakt van een
soortgelijke maar iets groter stempel met in het
midden in een kader de datum volgens de
maankalender, maar daar hebben we geen
voorbeelden van. Daarna zien we in 1910 in ieder
geval zo’n een iets grotere tweetalige stempel in
gebruik maar dan met bovenaan in gewone letters
CHANGSINTIEN en onderaan in 3 karakters
Changsintien (van rechts naar links te lezen).
We tonen daar hieronder enkele mooie
voorbeelden van.
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Om te beginnen volgend roze 1 cent
postwaardestuk bijgefrankeerd met 3 cents,
samen 4 cents het juiste tarief om een postkaart te
versturen naar een UPU-bestemming. Deze is
poste restante verstuurd naar Yokohama, Japan.
Vanuit Changsintien brengt de Chinese post de
kaart via Tientsin naar Shanghai. Daar kan zij die
kaart doorgeven aan de Franse post (10 juli) en
wel zonder de frankering te moeten vervangen
(met de Franse post dit was mogelijk vanaf 1-11902). Van daaruit gaat het via MOJI (14 juli)
naar Yokohama. (de aanduidingen in blauw
potlood hebben te maken met de adressering)

Merk op dat het doorgeven door de Chinese post
aan de Japanse post in 1902 nog niet mogelijk was
zonder de frankering te vervangen door een
frankering in Japanse sen.
De geadresseerde, de heer Eduard Walterthum,
was betrokken bij de aanleg en de exploitatie van
de Peking-Hankow spoorlijn. In personeelslijsten
zien we hem vermeld (in 1904: in Shuntefu).
Ongetwijfeld een Belg voorgaand op de andere
correspondentie die van hem gekend is.
Voorbeelden van gebruik van dit stempel type
tombstone van Changsintien kennen we vanaf
oktober 1899 tot en met 1904. Er bestaan
tenminste twee licht verschillende modellen van
dit stempel, waarbij er vanaf 1902 onderaan 2
extra zijlijnen staan. Voorbeelden waarbij de
datum met de hand effectief werd ingeschreven
vonden we nog niet.
Het mag ons dan niet verbazen, gelet op de vele
Belgen betrokken bij de aanleg en de exploitatie
van de spoorlijn Peking-Hankow, dat we nog veel
andere briefwisseling vanuit die plaats naar
België gezonden terugvinden. Die post kon
verzonden worden ofwel via Siberia (mogelijk
vanaf oktober 1903, tijdelijk onderbroken vanaf
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midden februari 1904, daarna terug mogelijk van
midden 1907) ofwel over zee via Suez.
Volgend Chinese postwaardestuk 1 cent groen,
bijkomend gefrankeerd op keerzijde werd door
afzender gedateerd “Tchang Sin Tien 6 septembre
1908”. De frankering is afgestempeld op 7
september. De kaart wordt door de Chinese post
in Peking op 9 september doorgegeven aan de
Franse post en zo kwam het poststuk 21 dagen
later (via Siberia) toe op 30 september 1908 in
Brussel. Totale duur van het traject Changsintien
- Brussel: 23 dagen.
Het postwaardestuk, heel netjes afgestempeld in
Changsintien met een stempel met datum volgens
de Chinese maankalender (12de (maan)dag 8ste
maan(maand) = 7 september 1908), diende in
werkelijkheid met slechts 3 cents bijgefrankeerd
te worden, maar de afzender kleefde een
postzegel van 5 cents op de voorzijde.

Een week later stuurt dezelfde persoon nog een
prentbriefkaart gedateerd “Tchang Sin Tien
(Pékin) 14/9/08” naar hetzelfde adres in Brussel.
Deze verstuurt hij nu op 15 september 1908, niet
vanuit Changsintien maar vanuit de Chinese post
in Peking (20ste (maan)dag 8ste maan(maand) = 15
september 1908). Nu op voorzijde gefrankeerd
met 4,5 cents ipv 4 cents. Deze gaat niet via
Siberia, maar via Shanghai 21 sept 1908 waar ze
wordt doorgegeven aan de Franse post en daarna
via Suez op 28 oktober in Brussel wordt
afgeleverd, dat is voor het totale traject: 43 dagen.
Op geen van beide kaarten staat expliciet vermeld
dat het de route “Via Siberia” diende gevolgd te
worden. De Chinese post kon dan in 1908 kiezen
Merkwaardig is dat beide kaarten in Peking niet
dezelfde behandeling kregen.
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Wanneer en hoe de reclamezegel voor de
tentoonstelling in Brussel in 1910 op deze kaart is
geraakt is totaal onduidelijk. In ieder geval is er
hier sprake van twee filatelistisch geïnspireerde
(over)frankeringen.
Interessant is om te lezen dat de afzender op beide
documenten bedankt voor de ontvangst van
meerdere kranten en tijdschriften.

Waarbij Le Petit Bleu een geïllustreerde
Belgische krant was.
De naam van de afzender van deze kaarten
kunnen we niet ontcijferen.
Als het een echte Belgische filatelist was, kreeg
hij misschien ook wel het tijdschrift l’Annonce
Timbrologique regelmatig toegestuurd.
We tonen nu nog twee kaarten verzonden naar de
heer (en mevrouw) Blanjean. Deze heer Blanjean
staat in de lijst van 1906 van de “Compagnie
Impériale des Chemins de fer Chinois et Société
D’Etude de Chemins de fer en Chine” bij
“division Sud, services de l’exploitation” vermeld
als “contrôleur des télégraphes et téléphones”,
maar in 1910 zal hij in Changsintien aan de slag
geweest zijn.
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De “Kin Han Railway” in het adres is natuurlijk
de spoorlijn PEKING – HANKOW.
Deze eerste kaart vertrekt vanuit Brussel op 26-61910 en gaat “Via Siberia”, zoals ook vermeld op
de kaart, richting China. Ze komt bij de Duitse
post in Peking op 14-7-1910, dat is 18 dagen later.
Dan wordt de kaart dezelfde dag nog doorgegeven aan de Chinese post in Peking (8ste
(maan)dag 6de maan(maand) = 13 juli 1910) om
vervolgens naar Changsintien te vertrekken.
Dezelfde afzender stuurt enkele maanden op 136-1910 nog een prentbriefkaart vanuit Napels
naar de heer Blanjean in Changsintien.

Deze kaart is ongetwijfeld over zee, via Suez,
gestuurd. Zij komt op 23/7/1910 bij de Duitse
post in Peking, dat is 40 dagen later. Dan wordt
ze doorgegeven aan de Chinese post die ze nog
dezelfde dag aflevert in Changsintien (17de
(maan)dag 6de maan(maand) = 23 juli 1910).
Op beide kaarten is er in één Chinees karakter nog
eenzelfde potloodaanduiding aangebracht.

Gelegenheidsstempel
Stempel ter gelegenheid van
de 5e verjaardag van de
Volksrepubliek, gebruikt op 1
oktober 1954.
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Roofvogels op Taiwan
Jan Kaiser
De posterijen van Taiwan hebben recentelijk vier
zegels met daarop afbeeldingen van roofvogels
uitgegeven. Voor de liefhebber geef ik wat
achtergrondinformatie over deze roofvogels.

Butastur indicus, de grijskopbuizerd, is een vogel
van het noordoosten van Azië (Manchoerije,
Korea en Japan), die in de wintermaanden
zuidwaarts tot de Filippijnen en Indonesië trekt.
De Latijnse naam indicus is misleidend, omdat
deze roofvogel niet in voormalig Brits Indië (nu
India) voorkomt maar het exemplaar dat in 1788
door Gmelin voor het eerst wetenschappelijk is
beschreven kwam uit Nederlands Indië, namelijk
Java. Het is een vogel van het open landschap, die
jaagt op kikkers, hagedissen, kleine zoogdieren
en grote insecten, dit in analogie met onze eigen
buizerd. Dit neemt circa 90 procent van
dagbesteding in beslag. Butastur is een
samentrekking van Buteo (de Buizerd) en Astur
(de Havik). In Taiwan werd er sinds generaties op
grote schaal gejaagd op de grijskopbuizerd, Ook
in Japan is de status van deze vogels “kwetsbaar”.

Accipiter soloensis, de Chinese Sperwer komt,
zoals de naam al zegt, voor in China en Korea) en
trekt in de wintermaanden naar het zuiden
(Indonesië en de Filippijnen). Deze soort in de
afgelopen tien jaar dertig procent in aantal
afgenomen. Accipiter is de geslachtsnaam (latijn
voor havik) voor de havikachtige roofvogels,
soloensis betekent in modern Latijn “afkomstig
van Solo”. De Solo is een rivier op Java, waarnaar
ook een prehistorische voorouder van ons
genoemd is, Homo erectus soloensis, de Solo
Mens, die circa 110,000 jaar geleden op Java
woonde.
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Pernis ptilorhynchus, de Aziatische Wespendief
heeft een zestal ondersoorten van India, Siberië
tot en met Indonesië en de Filippijnen. De op
Taiwan voorkomende ondersoort Pernis
ptilorhynchus orientalis, de Noordelijke of
Oostelijke Aziatische Wespendief komt voor in
zuidelijke Siberië en Japan en migreert in de
wintermaanden van de Emiraten tot en met
Indonesië (Sumatra, Java, Borneo en Celebes).
De wetenschappelijke naam Pernis werd voor het
eerst gebruikt door de Griekse wetenschapper en
filosoof Aristoteles (384-322 voor Christus) voor
een wespendief. De toevoeging ptilorhynchus is
gelatiniseerd Grieks voor “met veren bedekte
snavel”. In de vlucht is de wespendief moeilijk te
onderscheiden van de buizerd.
Zoals de naam al doet vermoeden voeden
wespendieven zich met wespen, bijen en hun
larven en de nesten ervan. In tegenstelling tot
andere roofvogels onderscheidt het mannetje zich
uiterlijk door een blauwgrijze kop, terwijl het
vrouwtje bruin is. Wespendieven worden ook wel
honingbuizerd genoemd, hoewel ze niet echt
verwant zijn aan buizerds.

Spilornis cheela, de Indische Slangenarend, telt
20 ondersoorten die van India tot zuidwestelijk
China, de Filippijnen en Java voorkomen. De
ondersoort Spilornis cheela hoya komt uitsluitend
op Taiwan voor, Spilornis is oud-Grieks voor
“gevlekte vogel”, cheela is de oude Indische
(Hindi) naam voor een havikachtige. Deze
roofvogels voeden zich, naast vissen, kleine
vogels en amfibieën, voornamelijk met hagedissen en slangen. Hoya is de inheemse naam die
de inwoners van het vroegere Formosa aan deze
vogel gaven, aldus Robert Swinhoe, de
ornitholoog die deze ondersoort in 1866
beschreef.
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Mooie kaart uit Foochow

Tijdens de jaarvergadering van onze club werd de
bovenstaande kaart getoond en besproken. Er
bleek weer heel wat te vertellen te zijn naar
aanleiding van één zo’n kaart.
Allereerst de beschrijving van de kaart en de route
die die genomen heeft. Daarna bespreken we wat
de kaart zo bijzonder maakt.
Volgens de tekst op de voorzijde is de kaart (die
een theehuis in Shanghai toont) op 27 juni
geschreven, maar hij is gefrankeerd en zeer
duidelijk afgestempeld op het kantoor FoochowArsenal op 5 juli 1901. Van daar ging de kaart
naar het postkantoor Pagoda Anchorage, dat aan
de andere kant van de rivier de Min ligt. Daar
China Filatelie 2022

wordt de kaart gestempeld met het tweetalige
PAGODA ANCH stempel van 5 jul 01 en worden
op de kaart twee Hong Kong zegels van 2 cent
geplakt. Omdat China nog geen UPU-lid was was
die frankering nodig voor internationale post. De
Chinese post verzorgde deze frankering. Om de
zegels tegen diefstal te beveiligen werd er op dat
postkantoor het I.P.O. (Imperial Post Office)
stempeltje overheen gezet. Vervolgens ging de
kaart naar Hong Kong, waar de zegels op 9 juli
werden afgestempeld. De kaart moet dan per
schip via het Suez kanaal zijn vervoerd en is op 9
augustus 1901 in Berlijn aangekomen en besteld.
Hij is dan dus 5 weken onderweg geweest.
Er zijn een paar punten bijzonder: ten eerste het
vertrekpunt, Foochow Arsenal ligt aan de rivier
de Min zo’n 14 km stroomafwaarts van Foochow
zelf, waar een barrière in de rivier verder varen
voor grotere schepen onmogelijk maakt. Daar is
het schip met de afzender dus waarschijnlijk voor
anker gegaan. Het stempel van dit kantoor is zeer
schaars, er zijn zo’n 40 exemplaren bekend,
waarvan 38 in paars afgeslagen (en dit stempel is
duidelijk zwart). Bovendien is 5 juli de vroegst
bekende datum, de anderen hebben data vanaf 25
juli. De post uit dit zuidelijke deel van het gebied
Foochow wordt verwerkt in het kantoor Pagoda
Anchorage. Dat daar ook de Hong Kong zegels
zijn geplakt en het IPO-stempel gezet is af te
leiden uit dat laatste stempeltje. Elk kantoor liet
zijn eigen stempel maken en ze zijn daardoor te
onderscheiden. Dit stempel is herkenbaar als dat
van Pagoda Anchorage; Foochow Arsenal had
geen IPO-stempel.
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Expressepost strookjes in Taiwan
Ai Li-shan
In het vorige nummer van ons blad toonde Ai Lishan de verschillende luchtpoststrookjes die in de
loop der jaren in Taiwan gebruikt zijn. Hieronder
net zo’n overzicht van de verschillende typen
strookjes die gebruikt zijn op post met
expressebestelling.
Het eerste wat opvalt is dat er verschillende
soorten diensten waren die voor snelle bezorging
van post moesten zorgen. Daarbij horen ook
verschillende typen strookjes.
Allereerst is er de ‘normale’ expressepost, maar
vanaf 1 augustus 1956 wordt een ‘speciale
expressepost’ geïntroduceerd en beide systemen
bestonden, in ieder geval een tijd lang, naast
elkaar. Gegevens over het verschil tussen deze
diensten worden hier niet besproken.

- karakters lezen van rechts naar links; zonder
accent op 2e E van Expres (1976-86)
- karakters lezen van links naar rechts; met accent
op 2e È van Exprès (1985-1999)
Binnen deze subtypen is er weer onderscheid te
maken tussen strookjes met verschillende dikte
van letters en karakters, precieze afmetingen,
rode kleur etc.
Labels voor de ‘speciale expressepost’ of
‘onmiddellijke bestelling’ vond ik in drie typen,
waarbinnen weer onderscheid te maken is naar de
verdere uitvoering.

Labels voor de ‘gewone’ expressepost zijn bij
mij bekend van post met data vanaf 1970. Er zijn
twee hoofdtypen: met rode tekst op een wit
strookje en met witte tekst op een rood strookje.
Van dat laatste type zijn een aantal subtypen te
onderscheiden.

Type 1: gebruikt in 1970

Type 1: Engelse tekst Special Express, karakters
lezen van rechts naar links (1957)
Type 2: Engelse tekst Prompt Delivery, karakters
lezen van rechts naar links (1958-1983)
Type 3: Engelse tekst Prompt Delivery, karakters
lezen van links naar rechts (1983)
In de jaren 1990 duikt de dienst ‘Speedpost’ op;
in hoeverre die verschilt van de eerdere diensten
wordt hier niet besproken. Ik vond labels voor
binnenlandse post (gebruikt in 1998-2000) en
internationale post (gebruikt in 1991):

Type 2 met de subtypen:
- karakters lezen van rechts naar links; met accent
op 2e È van Exprès (1975-81)
14
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Het bovenstaande is niet meer dan een voorlopige
inventarisatie op basis van wat ik aan materiaal
heb gezien. Aanvullingen zijn zeer welkom, stuur
die aan de redactie van dit blad!
Tenslotte toon ik graag nog wat heel anders, een
door de post van Taiwan gebruikte sluitstrook (in
nr. 195 van dit blad stond een artikel over de
sluitstroken van Keizerrijk en Republiek, in nr.
196 over de stroken van de Volksrepubliek).

Ik heb gebruik van deze stroken (hierboven op
ware grootte afgebeeld) gevonden op post uit
1954-55. Hieronder een afbeelding van een
beschadigde brief die met deze stroken gesloten
is.

De verdere details en de afbeelding van de
verschillende varianten van de hier getoonde
labels zijn te vinden in mijn publicatie ‘Taiwan
post office issued labels/seal’, 2021

Gelegenheidsvelletjes Volksrepubliek
Deze beide velletjes zijn uitgegeven ter gelegenheid van de 20e
Aziatische Internationale Postzegeltentoonstelling, die van 10 t/m
15 augustus 2016 in Nonthaburi, Thailand gehouden werd. Voor
dezelfde gelegenheid werd ook postzegelserie 2016-33 uitgebracht.
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Lekkere chocolade

Marc Symens
Een prentbriefkaartje met gecombineerde frankering 4 cents CIP en 10 centimes FPO is natuurlijk altijd
leuk. Maar het is op zich helemaal niet zeldzaam. Daarom willen we kieskeurig zijn en proberen toch
zo proper en fris mogelijke exemplaren in onze verzameling op te nemen.
Deze prentbriefkaart, verzonden op 26 januari 1900 van Hankow naar Brussel, heeft helaas vlekken en
kan dus geen ereplaatsje in onze verzameling krijgen.
Maar waar komen die vlekken nou eigenlijk vandaan? De tekst geeft opheldering:

“Cher Papa,
Voici une carte postale que j’ai trouvé dans le paquet de chocolat envoyé par vous. Un peu sale. C’est
la faute du chocolat, il a transpiré en voyage. Très bon chocolat. Merci. Je vous embrasse cher papa.
Louise”
De afzender (Louise) had van haar vader vanuit Brussel een pak lekkere chocolade van het merk
SUCHARD gekregen waarbij deze prentbriefkaart stak. Zij gebruikt deze kaart om haar vader te
bedanken en legt uit waarom ze zo vuil is: het is de schuld van de chocolade !!
16
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Japanse bemoeienis met de post in Newchwang
Onderstaand stukje is overgenomen uit The
China Weekly Review van 14 mei 1932. Het geeft
een inkijkje in de postale relaties tussen China en
het toen door Japanners bezette Mantsjoerije. In
theorie stond de postdienst daar nog onder
beheer van de Chinese regering, maar de praktijk
bleek anders. Newchwang heet tegenwoordig
Yingkou en was één van de verdragshavens waar
buitenlandse bedrijven zich konden vestigen.
Jarenlang heeft The Review een kopie van zijn
wekelijkse nummers naar de Customs Club in
Newchwang in Mantsjoerije gestuurd. De club
bestaat geheel uit buitenlandse en Chinese
douaniers, maar ook uit andere inwoners van de
stad. Zo'n twee maanden geleden wendden de
secretaris van de club zich tot The Review en
beklaagde zich over het niet ontvangen van de
krant. Een onderzoek van de krant toonde aan dat
de adreslijst correct was en dat de krant
regelmatig naar het Chinese postkantoor in
Shanghai werd gebracht om naar Newchwang te
worden gestuurd. Om het probleem tot op de
bodem uit te zoeken, werd een aantal kopieën van
The Review via aangetekende post naar de
secretaris van de club gestuurd. De secretaris van
de club verklaarde dat hij bij de Newchwang
postkantoor was geweest, het verzendbewijs had
getoond en om de kranten had gevraagd. De
Chinese postbeambte gaf na enige aarzeling toe
dat de kranten waren ontvangen, maar niet
konden worden bezorgd. Toen hij om een
verklaring werd gevraagd, wees de Chinese
postbode een Japanse politieagent aan die de
verdwenen exemplaren van The Review in zijn
hand hield. Toen de Japanner werd verzocht deze
aan de abonnee te overhandigen, weigerde hij
zelfs de wikkels te overhandigen, waarom de
secretaris van de Newchwang Club hem vroeg.
The Review heeft inmiddels een bericht
ontvangen van het Chinese Postkantoor te
Shanghai, gedateerd 7 mei, dat als volgt luidt:
"Wij delen u mede dat uw aangetekend verzonden
krant, No. 6677 die u op 16 april 1932 postte,
geadresseerd aan de Bibliothecaris van de
Newchwang Customs Club, Newchwang, door
het plaatselijke Postkantoor in Newchwang is
vastgehouden. Wij hebben daarover bericht
ontvangen van de ambtenaren van het
postkantoor van Newchwang.”
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Bijgevoegd bij de brief was een van de wikkels
van de aangetekend verzonden kranten.
Commentaar op het voorafgaande is niet nodig,
maar het is wel een goed bewijs van Japanse
bemoeienis met de Chinese postdienst in
Mantsjoerije. Gedurende vele weken na de
Japanse inval in Mukden in september vorig jaar,
heeft Generaal Honjo zes Japanse censors in het
postkantoor van de Chinese regering in die stad
gestationeerd en het was in Mukden algemeen
bekend dat de censors toegang hadden tot alle
post. Maar dankzij protesten van de buitenlandse
consuls, hielden de Japanse censors geen aan
buitenlanders gerichte post vast, hoewel al werd
vermoed dat de post aan buitenlanders en
buitenlandse firma’s werd geopend en vertraagd.
De situatie rond de post in Mantsjoerije is als
gevolg van Japanse inmenging zo ernstig
geworden dat nog maar weinigen hun belangrijke
correspondentie aan het Chinese postkantoor
toevertrouwen. Zij sturen hun post met een
koerier naar Tientsin om die daar te laten posten.
De kwestie van de bemoeienis met de post van de
Chinese regering zou door de internationale
postovereenkomsten gedekt moeten zijn, maar
blijkbaar hebben de Japanners niet meer respect
voor deze overeenkomst dan voor andere
verdragen en overeenkomsten die hun officiële
vertegenwoordigers hebben ondertekend.

Gelegenheidsstempels
Stempel ter gelegenheid
van de 6e verjaardag van
de Volksrepubliek, op 1
oktober 1955 gebruikt in
Peking.

Stempel ter gelegenheid
van de 7e verjaardag van
de Volksrepubliek, op 1
oktober 1956 gebruikt in
Shanghai.
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Franse postzegels met opdruk CHINE
Marc Symens
Ik bezit nogal wat oude boeken en
postzegelcatalogi waarbij ik mij dan afvraag of
het wel zinvol is die nog langer bij te houden.
Neem bij voorbeeld een catalogus Yvert&Tellier
van 1910. Een klein boekje, niet meer dan 1 cm
dik, waarin de postzegels van heel de wereld aan
bod komen.
Maar in zo’n oude catalogus staat soms
onverwacht toch nog iets opmerkelijk interessant.
Zo keek ik in deze Franse catalogus eens speciaal
naar de rubriek: CHINE - BUREAUX FRANÇAIS.
Nrs 1 – 16 (deze nummering is nog steeds
dezelfde) zijn de postzegels met opdruk CHINE
die vanaf 1894 in de kantoren van de Fransen in
China gebruikt werden.

vervalsers en dat die imitaties tevens min of meer
gelukt waren, in sommige gevallen werden ook
de zegels zelf vervalst. In zijn opinie bestonden
er zoveel vervalsingen bij verzamelaars, dat de
echte zeldzame zegels hoger moesten
gewaardeerd worden.

5 c groen met opdruk CHINE echt (links) en vals
(rechts)

In verband met CHINE opdrukken op de Franse
zegels van het type Sage, schrijft hij dat de letters
van CHINE mooi moeten afgelijnd zijn, zonder
bramen. Hij raadt aan postzegels met twee
afstempelingen of met een onleesbare
afstempeling te wantrouwen. Zoals de hoger
afgebeelde 5c postzegel met onduidelijke
afstempeling van Parijs.
Deze vervalsing is wel een totaal ongevaarlijke.

echt

vals
Merkwaardig is de aanwezigheid van de
waarschuwing dat er van al deze zegels ook
gevaarlijke vervalsingen bestonden: “il existe des
imitations très dangereuses de ces surcharges”.
In meer recentere catalogi van Yvert&Tellier
vindt men deze waarschuwing niet meer terug!
Wat vervalsingen betreft wil ik graag verwijzen
naar een bijzonder interessant boekje “Colonies
Françaises et Bureaux à l’Etranger, Etude des
Timbres surchargés et des Emissions
d’impression locale de 1852 à 1919”, van baron
Raoul de Vinck de Winnezeele (1928). Hij
vermeldt dat destijds zowat alle opdrukken van de
Franse koloniën werden nagemaakt door
18

Men is dus gewaarschuwd. Zelf verzamel ik
sinds jaren nog uitsluitend volledige poststukken,
daar zijn minder vervalsingen mogelijk. Maar ze
zijn er zeker wel. Altijd opletten geblazen dus!

Gelegenheidsstempel
Stempel ter gelegenheid
van de 10e verjaardag van
de Autonome Regio
Binnen Mongolië, op 1
mei 1957 gebruikt.
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Gelegenheidsstempels uit de Japanse bezetting
We kunnen hier een aantal gelegenheidsstempels
tonen uit de collectie van Hendrik Oranje. Deze
komen uit de tijd van de Japanse bezetting.
De eerste stempels hebben betrekking op de
autonome regio Binnen-Mongolië (zie ook het
latere stempel op de vorige pagina). Deze regio
kreeg bestuurlijke autonomie in 1932. Oostelijk
Binnen-Mongolië werd vanaf 1933 door de
Japanners bezet als deel van de staat Manchukuo,
en de Japanse heerschappij breidde zich na 1937
tijdens de Sino-Japanse Oorlog naar het westen
uit en duurde tot 1945.

Stempel van 1 september 1940 ter viering van de
Mongoolse Autonome Regio. De datum is
gegeven als 1e dag, 9e maand, 734e jaar. Dat jaar
telt vanaf de stichting van de Mongoolse Yuan
dynastie in 1206.

Dit stempel viert de zelfde gelegenheid een jaar
later, vandaar de datum 735.9.1
De Autonome Regio Binnen-Mongolië werd door
het Chinese communistische regime gesticht in
1947, ruim twee jaar voor de oprichting van de
nationale regering in Peking in 1949.
Stempel van 27 juli 1938, gebruikt ter
gelegenheid van de eerste verjaardag van de
‘Mongoolse Vergadering’.

Op 30 november 1940 werd in Nanking een
verdrag gesloten tussen de nationalistische
regering van China en Japan waarin werd
afgesproken ‘als goede buren samen te werken
aan vrede en een nieuwe orde in Oost Azië’ en om
samen tegen het communisme op te trekken.

Op deze briefkaart is op dezelfde dag (27-7-1938)
een ander stempel voor de zelfde gelegenheid
geplaatst.

Een gelegenheidsstempel om dat verdrag te
herdenken werd een jaar later, op 30 november
1941, gebruikt.

Op 23 oktober 1941 werd, in die zelfde periode
van samenwerking, in Peking een ‘gezamenlijke
conferentie van de burgers van de nieuwe
republiek’ gehouden.
China Filatelie 2022

19

Gelegenheidsvelletjes Volksrepubliek
120 jaar Chinese Post
In 2018 werd gevierd dat de Chinese Post 120 jaar eerder (in 1898) werd opgericht. Voor die gelegenheid
werden o.m. deze twee velletjes uitgegeven waarin de ‘speciale postzegels’ voor dat doel zijn
opgenomen.

G20 topontmoeting
De 11e topontmoeting van de G20 landen vond plaats
op 4 en 5 september 2016 in Hangzhou. Ter
gelegenheid daarvan werden deze beide velletjes
uitgegeven.

Xinyang, Henan
De stad Xinyang ligt in het zuiden van de
provincie Henan in het binnenland van China
aan de rivier de Huai en ligt in een
subtropische zone, omringd door bergen. De
stad heeft zo’n 6,2 miljoen inwoners. Het
velletje hiernaast is ter ere van die stad
uitgegeven en heeft niet toevallig de vorm van
een theeblad. Jaarlijks wordt er eind april het
Theefestival gehouden.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China

10 oktober – serie 2021-25
110de verjaardag van de revolutie van 1911.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in een vel
met 12 zegels.

24 november – serie 2021-27
Innovatie in wetenschap en technologie (deel 3).
(5-1) Chang’e-5.
(5-2) Diepzee bemande duikboot Fendoudze.
(5-3) Waarom sprinkhanen samenkomen in
miljarden zwermen.
(5-4) Hualong 1.
(5-5) Oud DNA wijst op China’s prehistorische
menselijke
bevolkingsverschuivingen
en
vermenging.
Drie zegels van 1,20 en twee zegels van 1,50 yuan
uitgegeven in een vellen met 12 zegels.

15 oktober – serie 2021-24
Duurzame ontwikkeling van transport.
(4-1) Uitgebreid transportnetwerk.
(4-2) Door vervoer gedreven armoedebestrijding.
(4-3) Groene ontwikkeling.
(4-4) Opening en samenwerking.
Een serie van vier zegels elk 1,20 yuan is
uitgegeven in twee vellen met elk twee keer 6
zegels.

25 oktober – serie 2021-26
De 50ste verjaardag van het herstel van de wettige
zetel van Volksrepubliek China in de Verenigde
Naties.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in een vel
met 12 zegels.
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4 december – serie 2021-28
Wilde dieren onder eersteklas staatsbescherming
(deel 3).
(8-1) Zwartborsthazelhoen.
(8-2) Wilgengorst.
(8-3) Groene pauw.
(8-4) Chinees schubdier.
(8-5) Hainan gibbon.
(8-6) Chinese krokodilstaarthagedis.
(8-7) Chinese witte dolfijn.
(8-8) Groene zeeschilpad of soepschilpad.
Twee zegels van 80 fen, vijf zegels van 1,20 yuan
en een zegel van 1,50 yuan allen samen
uitgegeven in een decoratief velletje.
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11 december – serie 2021-29
Vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen China en Iran.
(2-1) Gangji brug.
(2-2) Khaju brug.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 10 zegels met brugafbeelding op de velrand.

Nieuwe uitgiften Hong Kong

18 januari 2022 – Jaar van de Tijger
Drie nieuwe uitgiftes ter ere van Chinees
Nieuwjaar, 2022 is het jaar van de Tijger.
De eerste is de ‘reguliere’ speciale uitgave met
vier zegels in de waarden $2, $3.70, $4.90 en
$5. Op elk zegel staat een tijger, steeds in
verschillende kunstvormen. In de dezelfe
uitgave zijn er verder nog twee blokjes in
verschillend formaat uitgeven, een daarvan
gedrukt op zijde papier.
Ook is nog een blok uitgegeven met symbolen
voor het jaar van de Os en het jaar van de
Tijger in zilver- en goudfolie. De zegelwaarde
is $ 50 voor elk zegel.
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4 februari 2022 - Olympische Winterspelen
Serie ter ere van de Olympische Winterspelen
werden gehouden in Beijing. Afgebeeld zijn vier
sporten waaraan Hong Kong heeft meegedaan bij
de Spelen.
- Afdaling skiën ($2)
- IJshockey ($3.70)
- IJsdansen ($4.90)
- Schaatsen (5)

18 februari 2022 – Ontwikkeling Grote Baai
Op 18 februari 2019 publiceerde het centraal committee een nieuw ontwikkelingsplan voor het gebied
van Hong-Kong en Macau. 18 februari 2022 is de derde verjaardag van dat plan, dat nieuwe
ontwikkelingen en mogelijkheden moet brengen voor dit gebied. Ter ere van dit feit bracht Hong Kong
Post een serie van 11 zegels met een waarde van $ 2 uit.
Afgebeeld zijn de gebieden die dit plan omvat: Hong Kong, Macau, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai,
Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen en Zhaoqing.

Nieuwe uitgiften Taiwan – Republiek China

16 februari 2022 - Roofvogels
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Serie in het kader van natuurbehoud, dit keer over
roofvogels. De zegels tonen:
1. Butastur indicus (NT$8): Van de Taiwanese
trekkende roofvogels is hij de op één na talrijkste.
Omdat deze roofvogels rond de nationale
feestdag op 10 oktober in groten getale arriveren,
heeft hij de bijnaam "vogel van het nationale
feest" gekregen.
2. Accipiter soloensis (NT$10): Een kleine
roofvogel, de talrijkste van alle Taiwanese
trekkende roofvogels, en in de herfst kan hij in
heel Taiwan worden aangetroffen.
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3. Pernis ptilorhynchus (NT$12): Wijdverspreid
in midden- en laaggelegen bossen.
4. Spilornis cheela (NT$15): Een grote roofvogel,
de meest voorkomende grote roofvogel in
bergachtige gebieden op lage hoogte.
Zie verder de uitgebreide beschrijving elders in
dit blad!

9 maart 2022 – George Leslie Mackay
In 2022 is het 150 jaar geleden dat Dr. Mackay in
Taiwan aankwam. Ter gelegenheid daarvan is een
souvenirvelletje uitgegeven met één postzegel
met een nominale waarde van NT$28. Op de
postzegel is een portret van Dr. Mackay afgebeeld
met rechts de Tamsui Church en het Hobe
Mackay Hospital. Hij was een Canadese
missionaris die gedurende zijn bijna 30 jaar in
Taiwan belangrijke bijdragen heeft geleverd aan
evangelisatie, geneeskunde en onderwijs.

13 april 2022 - Luipaardkat
Als oproep aan het publiek om de natuurlijke
ecologie te beschermen, is een serie van twee
Luipaardkat-zegels uitgegeven met nominale
waarden van NT$8 en NT$28.
De Luipaardkat is nu de enige inheemse
kattensoort die in Taiwan overleeft. Hij komt
voornamelijk voor in laaggelegen heuvelachtige
gebieden. Hij eet knaagdieren, vogels, amfibieën
en reptielen.

21 april 2022 – Automaatstrook Tijger
Na het "Auspicious Ox Postage Label" dat in
2021 werd uitgegeven, is nu een "Lucky Tiger
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Postage Label" uitgegeven. Dit postlabel maakt
gebruik van papierknipsels om de indrukwekkende uitstraling van een tijger weer te geven. De
majestueuze en imposante manier van doen van
de tijger symboliseert optimisme, agressiviteit en
geluk. Op de achtergrond zijn veelbelovende
patronen aangebracht die vrede in de vier
seizoenen en een overvloedige oogst voor het
komende jaar suggereren. In de linker
benedenhoek van elk etiket staat een
serienummer met drie Engelse letters (die het
rolnummer aanduiden) en vier Arabische cijfers.

25 april 2022 – Snel vervoer
De metro van Taichung werd officieel geopend
op 25 april 2021. De groene lijn werd als eerste
geopend en verbindt de stations van de
hogesnelheidstrein en de traditionele spoorwegen
van de stad. Het systeem heeft het vervoer in de
stad nog gemakkelijker gemaakt en draagt bij tot
de ontwikkeling daarvan.
Ter gelegenheid hiervan is een speciaal
souvenirvelletje uitgegeven met twee postzegels.
Passend bij het thema lijkt de buitenrand van het
vel op de gestroomlijnde vorm van de voorste
wagon van een metro-trein.
1. HSR Taichung Station (NT$15)
2. Taichung City Hall Station (NT$35)
Gelegenheidsstempel
Dit
stempel
werd
gebruikt op 10 januari
1958, de 9e verjaardag
van de overwinning van
het Chinese Volksleger in
de “Huai-hai-campagne”,
een belangrijke veldtocht
waarin de nationalistische troepen in de periode van 6 november 1948
tot 10 januari 1949 werden teruggedreven tot ten
zuiden van de Yangtse. Daarna stortte het
nationalistisch bewind snel verder in.
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