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Redactioneel
Traditiegetrouw komt het laatste nummer van
het oude jaar een eind in het nieuwe jaar op Uw
deurmat. Het blijft een worsteling, maar het is
weer gelukt een interessant en gevarieerd
nummer voor U samen te stellen.
De serie over de tweeling-uitgiften van China
wordt voortgezet met een derde deel, waarin de
recente Nederlands-Chinese uitgifte ook
uitgebreid aan bod komt. Daarnaast een tweede
groot artikel over de Shanghai Emergency Postal
Service uit mei 1932 en een over de politieke
verwikkelingen rond twee recente postzegeluitgiften van de Verenigde Naties en Oostenrijk.
Dat laatste artikel betreedt het gladde ijs van de
relatie tussen politiek en filatelie. Het artikel had
ook VN haalt bakzeil na provocatie als titel
kunnen hebben. Je kunt het minstens onnozel
noemen dat op een VN-zegel Taiwan als natie
zou worden aangeduid. Iedereen kan voorspellen
welke politieke reactie dat uitlokt van China dat
Taiwan, ondanks dat in praktijk de economische
betrekkingen aardig genormaliseerd raken, nog
steeds als opstandige provincie beschouwt.
Daarnaast weer de bekende vaste onderdelen van
het blad.

Bestuursmededelingen
Verslag ledenvergadering 26 november 2005.
Mededelingen:
Twee leden zijn met kennisgeving afwezig.
Jan Bertens heeft in korte tijd een tweede
knieoperatie moeten ondergaan. We zijn blij dat
hij toch aanwezig is!
De Postex in Apeldoorn gehouden op 14, 15 en
16 oktober was voor de studiegroep een goede
beurs. Het beursteam heeft ca. 300
belangstellende mensen te woord gestaan. Er
was veel belangstelling voor thematisch
materiaal.
De eerstvolgende postzegelbeurs in Loosdrecht
wordt gehouden op 27, 28 en 29 januari 2006.
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december 2005
Advertenties in het Bulletin. De secretaris en
penningmeester hebben brieven verstuurd naar
bedrijven die wellicht geïnteresseerd zijn om in
het Bulletin te adverteren. En met succes: er zijn
5 nieuwe adverteerders bij gekomen.
Vergadering van het Landelijk Overleg
Gespecialiseerde Verenigingen (LOG)
Het
belangrijkste
onderwerp
van
de
halfjaarlijkse vergadering in oktober was de
voorgenomen
contributieverhoging .
De
contributie gaat van drie naar vier Euro per lid
per jaar. Wat deze contributieverhoging voor de
leden gaat betekenen zal in de eerstvolgende
bestuursvergadering worden besproken.
Advisering over Chinese postzegels
De secretaris is gebeld door de heer Hans
Vinkenberg van de N.B.F.V. De lijst met
gespecialiseerde adviseurs werd afgestoft.
Hendrik Oranje komt daar ook op voor. Na
overleg met laatstgenoemde en de N.B.F.V.
zullen zij in voorkomende gevallen Hendrik om
advies vragen.
Leden die met filatelistische vragen zitten t.a.v.
China Filatelie, kunnen deze altijd stellen aan
Jan Bertens, Jozef Wagemakers of Hendrik
Oranje.
Nieuwtjesdienst. In contact met de VNC kwam
naar voren dat men daar zeer tevreden is over de
afhandeling van de nieuwtjesdienst door Dick
van Eijl. De aanwezige leden beaamden dat.
Hans Ruiter heeft een presentatie gegeven over
Olifanten op postzegels . Hij begon zijn lezing
bij de voorouders van de olifant, de
Paleomastodon die 40 miljoen jaar geleden
leefde in de Nijldelta, en eindigde bij de huidige
Afrikaanse en Indische olifant. Het tweede deel
ging over foutdrukken uit Laos en gesigneerde
proefdrukken uit Liberia.
De aangeboden kavels van de laatste veiling van
dit jaar werden vlot verkocht en brachten een
goede prijs op. Er waren ook weer veel
schriftelijke biedingen binnen gekomen. Onze
veilingmeester Jan Bertens houdt rekening met
de wensen van onze leden en stelt de
samenstelling van de kavels af op de
specialisatie van de leden, zo zegt hij zelf.
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Filateliebeurs in Loosdrecht in 2006
Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari
werd in de Panda hallen in Loosdrecht de 18e
filateliebeurs gehouden.
De beurs in Loosdrecht is een evenement dat
vooral gespecialiseerde verzamelaars weet te
trekken. Er staan op deze beurs 30
gespecialiseerde verenigen die daar hun eigen
stand hebben ingericht. De verenigingen geven
uitgebreide informatie over hun activiteiten en
men kan zich er aanmelden als lid. Zes van de
deelnemende verenigingen tonen in veertig
tentoonstellingkaders wat en hoe de leden
verzamelen. Wij stonden bij onze Studiegroep
met vijf kaders. Elk kader heeft een eigen
onderwerp, dat trok de aandacht van veel
passanten.
Het beursteam, Miep, Cheng, Jan en Rob, heeft
veel
vragen
beantwoord
over
ons
verzamelgebied en Z.O. Azië in het algemeen.
Ook was er weer veel vraag naar thematisch
materiaal en eerste dag enveloppen.
De beurs werd goed bezocht, het was gezellig
druk. De postzegelhandel was op de beurs met
ruim negentig stands goed vertegenwoordigd.
Uniek is nog de steeds dat de georganiseerde
handel onder de vlag van de N.V.P.H. en de nietgeorganiseerde handelaren samen op een beurs
staan. Er waren ook handelaren uit Duitsland.
Zwitserland, Frankrijk en België op deze beurs
aanwezig. Gestreefd is naar een zo groot
mogelijke variatie in het aanbod. Voor iedere
verzamelaar was er wel filatelistisch materiaal te
vinden.
Brievenbeurs Gouda 2006
Op 14 en 15 april (de vrijdag en zaterdag voor
Pasen) wordt de 13e Internationale beurs voor
poststukken en postgeschiedenis gehouden. De
beurs is dit jaar niet meer (zoals vorig jaar) in
België, maar op de vanouds vertrouwde locatie,
de geheel vernieuwde sporthal De Mammoet
(aan de Calslaan) te Gouda. Openingstijden:
vrijdag 14/1 11.00 17.00 uur; zaterdag 15/4
10.00 17.00 uur. Er zijn 35 gerenommeerde
standhouders uit Nederland, België, Duitsland en
Engeland
aanwezig
met
een
grote
verscheidenheid aan poststukken, stempels,
postgeschiedenis,
postwaardestukken
en
literatuur. Daarnaast is een groot aantal
gespecialiseerde verenigingen aanwezig. Een
goede gelegenheid voor gespecialiseerde
liefhebbers om nieuwe aanwinsten te vinden en
informatie uit te wisselen. De beurs heeft dit jaar
als speciaal thema: België als verzamelgebied.
Rond dat thema zijn een aantal activiteiten en
tentoonstellingen. Meer informatie via de
website www.brievenbeurs.com. De beurs is
gratis
toegankelijk;
er
is
ruim
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parkeergelegenheid. Met openbaar vervoer is de
sporthal vanaf station Gouda bereikbaar met bus
1 of 178.

Ingezonden brief
Van ons medelid, de heer Jansse, ontving de
redactie een brief, die we (enigszins bekort)
hieronder plaatsen en waarin hij ingaat op een
artikel in het eerste nummer van deze jaargang.
Een paar opmerkingen over het artikel
Verkopen via Internet :
Kleine veilinghuizen laten het beschrijven
van kavels vaak over aan de inzender, zonder
controle op de juistheid (bij de grotere is dat
waarschijnlijk beter).
Ook tussen veilinghuis en koper moet er
vertrouwen zijn, al heb ik daarmee
persoonlijk zelden problemen ondervonden.
Inderdaad, niet iedereen heeft Internet.
Internet is handig en soms leuk, maar (vr)eet
tijd en is ook niet goedkoop ( maar 15 euro
per maand, daar kunnen heel wat catalogi
voor worden ontvangen en bestellingen
geplaatst),
Ik vraag me af aan wie de yuppies hun
gekochte waren weer kwijtraken, zijn ze
alleen tussenschakel?
Soms is het voor mij onbegrijpelijk dat zg.
dure maar toch veel aangeboden zegels nog
voor hoge prijzen weggaan. Een NVPH nr.80
is niet zeldzaam, evenmin als sommige
blokken van de VR China.
De veilingprovisies zijn soms erg hoog, maar
ja, paginagrote advertenties moeten ergens
van betaald worden en dat geldt ook voor het
afwerken van restkavels
Het voordeel van Internet lijkt me toch
voornamelijk bij de verkoper te liggen.
Dan de veilingopbrengsten. Het is natuurlijk
aardig om te zien hoeveel hoog gecatalogiseerde
waren hebben opgebracht, maar verder kan ik er
niet veel mee. Het lijkt me dat de wat modalere
verzamelaar nooit toekomt aan een VRC Mei
Lan Fang postfris ongetand à 2500 Euro. Verder
vraag ik me af hoeveel verzamelaars zulke
prijzen willen betalen, alleen omdat ze in een
voordrukalbum staan? Kortom, ik vind het niet
zo interessant wat toch al dure spullen
opbrengen, maar wel wat het zg. goedkope
materiaal zeg tot 100 euro doet.
Een tegenspraak zie ik verder in tal van
topstukken en een enorme hoeveelheid grote
draken . Het zijn óf topstukken (inhoudend dat
er niet veel van zijn) óf het is een enorme
hoeveelheid (en dan is er meer dan genoeg van).
Of circuleren misschien steeds dezelfde dingen
zonder in verzamelingen te geraken en daar te
blijven?
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Dubbel is meer: de tweeling uitgaven van China (deel 3)
Rob van der Nol en Dick van Eijl
Ook deze keer passeren een aantal tweeling
uitgaven van de Volksrepubliek China de revue.
Naast de Nederlandse molens, komen er
roofkatten aan bod en nu, kort na Valentijnsdag
behandelen we, hoe kan het ook anders, de roos.
Voor dit jaar staan er weer een aantal nieuwe
tweeling uitgaven op het uitgifteprogramma van
de Volksrepubliek, onder andere met Oostenrijk
(Mozart), India, Polen en Qatar.
CHINA

NEDERLAND

deel van Nederland zou nooit bestaan hebben
zonder de uitvinding van de molen, en nog
steeds worden grote stukken van ons land droog
gehouden door bemaling. In de 19e eeuw
stonden er in Nederland nog een kleine 10.000
molens, inmiddels is hun aantal geslonken tot
een kleine 1.000. Ondanks dat er wereldwijd
molens voorkomen, zijn in Nederland de meeste
variaties in vorm en ontwerp ontstaan.
Op de aan Nederland gewijde zegel vinden we
dan ook een typische Nederlandse molen, een
Noord-Hollandse Poldermolen. De schaapjes
staan dus helemaal op hun plaats.
Op het Chinese deel vinden we een watermolen.
Dit soort molens is al millennia in gebruik in
China en ook heden ten dage komen ze op het
platteland nog voor. De manier waarop de molen
is afgebeeld op de zegels is overigens niet
helemaal gelukkig. Het lijkt wel of hij midden in
een droge woestijn staat! Op de foto die gebruikt
is als voorbeeld voor deze tekening is echter te
zien, dat hij wel degelijk in een groen gebied zijn
werk doet en dat de schoepen door een klein
beekje gaan.
In China werden de zegels alleen uitgegeven in
twee velletjes van elk acht zegels.

Op 22 september van het vorig jaar was het dan
zover: er verscheen een tweeling uitgave tussen
Nederland en China. Tot nu toe heeft Nederland
slechts een enkele keer meegedaan aan een
dergelijke emissie, alhoewel er ook voor dit jaar
een op de planning staat. Vermoedelijk. Want
TPG hult zich, zoals gewoonlijk, in stilzwijgen
omtrent hun plannen. Maar volgens de Duitse
posterijen verschijnt er dit jaar een tweeling
uitgave tussen ons en de buren aangaande het
Rembrandt-jaar. Maar dat terzijde.
Voor de emissie met China werd gekozen voor
het thema watermanagement. Naast kaas,
klompen, Cruijff en tulpen is dat wereldwijd één
van de imago's van Nederland. We zijn tenslotte
wereldberoemd geworden met de Deltawerken
en ook prins Willem-Alexander doet flink zijn
best. Toch gaan de huzarenstukjes op het
watermanagement gebied in Nederland veel
verder terug in de tijd. Sterker nog, een groot
China Filatelie 2005

51

Daarnaast verschenen de gebruikelijke eerstedag
enveloppe, een dubbel enveloppe en een setje
maxikaarten.

TPG-post voorzag de verzamelaars natuurlijk
met de NVPH van een eerstedag enveloppe.

Daarnaast verscheen er een postzegelmapje
(nummer 319) en een eerstedagblad (nummer
368).

In Nederland verschenen de zegels in een
velletje van tien zegels, vijf van elk, voorzien
van een tab met 'Priority'.

Ook werd de 'Nederlandse' zegel gebruikt voor
de beursenveloppe van Postex 2005.
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Ook in Nederland verscheen een setje
maxikaarten. Deze laatste zullen veel
verzamelaars echter laten liggen, de prijs voor de
set is maar liefst tweeëntwintig euro!

De zegels werden ontworpen door Ma Gang.
CHINA

CANADA

De Noord-Amerikaanse poema heeft in de loop
der eeuwen de meest fraaie bijnamen gekregen
als Moerasduivel en Nachthuiler. Vroeger
kwamen ze in grote delen van Canada voor,
maar tegenwoordig zijn ze hoofdzakelijk te
vinden in British Columbia en Alberta.
De Amur-luipaard is in het wild nagenoeg
uitgestorven. Vroeger kwamen ze voor in
Manchurije, langs de grens met Rusland. Daar
loopt de Amur rivier, vandaar de naam.
Het bijzondere aan de Canadese zegels is, dat
voor het eerst gebruik is gemaakt van een
speciale tanding. De zegels werden in paren
gedrukt en tussen de zegels wordt de tanding
halverwege onderbroken door een ponsing in de
vorm van het symbool van Canada, de Mapleleaf.
De Canadese posterijen brachten de zegel uit in
een blokje van twee zegels alsmede een siervel
met acht series.

Op 13 oktober 2005 verscheen de tweede
tweeling uitgifte tussen China en Canada. De
eerste was de Norman Bethune-uitgifte uit 1990.
Reden voor deze tweede emissie is de viering
van de 35e verjaardag van de diplomatieke
betrekkingen tussen de twee landen. Die
betrekkingen zijn destijds niet zomaar tot stand
gekomen, want de onderhandelingen die eraan
vooraf gingen - gehouden in Stockholm duurden maar liefst tweeëntwintig maanden.
Voor de afbeelding werd gekozen voor zeldzame
roofkatten. Op de Canadese zegel staat een
poema afgebeeld (Puma concolor) en op de
andere vinden we een luipaard (Panthera pardus
orientalis).
China Filatelie 2005

Daarnaast verschenen er een gewone eerstedag
enveloppe en een gemengde enveloppe met
zegels van de beide landen.
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In China werden de zegels alleen uitgebracht in
twee velletjes met elk 8 zegels.

Zoals gebruikelijk verscheen er daarnaast een
setje maxi-kaarten, een eerstedag enveloppe en
een gemengde enveloppe.
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De zegels werden ontworpen door Liu Jibiao en
Keith Martin.
CHINA - NIEUW-ZEELAND

gevonden van de Rosa hoeneri, fossielen die met
hun ouderdom van zo'n 300.000 jaar de mens
waarschijnlijk inhalen in ouderdom. Al vóór
onze jaartelling werden rozen in China
gekweekt. Al rond 2700 voor Christus bloeiden
in keurig aangelegde Chinese tuinen rozen en de
oudst bekende afbeelding van de Rosa rugosa,
de roos die op de zegel staat, stamt uit de 10e
eeuw. De Rosa rugosa komt van oorsprong voor
in Japan, Kamchatka, Oost-Siberië en NoordChina. In de 18e eeuw werden de eerste
exemplaren meegenomen naar Engeland, maar
de Engelsen werden er niet warm van. Ze
vonden de bloemen te ongeraffineerd. Toch is
het inmiddels wereldwijd een geliefde soort
omdat het een erg taaie plant is, die op plaatsen
groeien wil, waar andere rozen het af laten
weten.
De Aotearoa-New Zealand is het resultaat van de
fanatieke zoektocht van kweker Sam McGredy.
Hij had een ideaalbeeld in zijn hoofd van de
perfecte roos en is door het oneindig mixen van
rassen op zoek gegaan naar zo'n roos. Onder
andere de Rosa roxburghii en de Hybrid Ferry
Porsche kwamen er aan te pas om tot het
eindresultaat te komen. De bloem heeft
overigens ook een handiger, aardige bijnaam: de
Sexy Rexy...
In China verscheen er naast een gewone
eerstedag enveloppe ook een gemengde
enveloppe en een setje maxikaarten.

De roos. Een van de meest geliefde en zeker
meest bezongen bloemen ter wereld. Symbool
van liefde en ook een beetje van smart.
Voor de gezamenlijke uitgifte van China en
Nieuw-Zeeland, die verscheen op 9 oktober
1997, werd gekozen voor deze bloem.
Op de aan China gewijde zegel vinden we een
van de oudst bekende rozensoorten (Rosa
rugosa), op de Nieuw-Zeelandse zegel vinden
we de Aotearoa-New Zealand, op het moment
van verschijnen van de zegels een van de
nieuwste soorten.
De oudste sporen van rozen vinden we in
fossiele vorm. In 1935 werden in China sporen
China Filatelie 2005
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In Nieuw Zeeland werd de zaak wat breder
aangepakt. Er verscheen een velletje met de twee
zegels, van het velletje verscheen ook een aparte
versie voor de International Stamp & Coin Expo
in Shanghai, gehouden van 19-23 november
1997.

Ook verscheen er een setje maxi-kaarten en als
laatste ook nog een fraaie folder met daarin de
zegels van beide landen, een blokje en een
gemengde enveloppe.

De zegels werden ontworpen door Zhang
Guizheng, het velletje van Nieuw Zeeland werd
ontworpen door Paul Martinson.

Er verscheen een gewone eerstedag enveloppe
en een gemengde enveloppe.
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Shanghai Emergency Postal Service 1932
Halvard Slettebo
In de veiling van D&O Trading van mei 2005
werd een compleet couponboekje van de
Shanghai Emergency Postal Service uit 1932
aangeboden. Het werd voor 455 Euro verkocht.
Dat was aanleiding om een artikel aan deze
noodpostvoorziening te wijden. Op het internet
(http://www.slettebo.no/scout/shanghai.htm) kwam
de redactie onderstaand artikel tegen, dat met
toestemming van de auteur hier in vertaling
geplaatst wordt. Het is oorspronkelijk in 2003
verschenen in het Scout and Guide Stamps Club
Bulletin. Dat is ook de reden dat er nadrukkelijk
aandacht wordt besteed aan de rol die
padvinders bij de noodpost hebben gespeeld.
Op basis van het verdrag van Nanking was
Shanghai vanaf 14 november 1843 open voor
buitenlandse handel. De gemeenteraad van de
Internationale nederzetting in Shanghai werd in
1863 opgezet nadat Britse en Amerikaanse
vertegenwoordigers hadden besloten hun beide
nederzettingen te combineren. De raad werd
samengesteld uit verkozen afgevaardigden van
de buitenlandse belastingbetalers. Toen de stad
groeide en de bevolking in overgrote mate
Chinees
werd,
werd
in
1921
een
minderheidsvertegenwoordiging van de Chinese
bevolking aan de raad toegevoegd. In 1932 was
Shanghai een kosmopolitische stad met een
bevolking van meer dan 1,5 miljoen mensen.
Op zondag 22 mei 1932 gingen 3500
postemployees in staking. De staking was niet op
persoonlijk gewin, maar op verbetering van het
Chinese postsysteem gericht. De staking was
verwacht en de gemeentelijke autoriteiten
kwamen snel in actie om de gevolgen van de
staking het hoofd te bieden. In het weekend werd
een stafbureau ingesteld, dat in afwachting van
de aangekondigde staking al plannen uitwerkte
voor een noodpostkantoor. Dat postkantoor
(Emergency Postal Service EPS) opende op
dinsdag 24 mei. De organisatie was opgezet om
de uitgaande post te behandelen; in geval van
langduriger staking was het plan ook inkomende
post te gaan behandelen. Het kantoor stond
onder leiding van de heer E.S. Wilkinson, die
China Filatelie 2005

de padvindersconnectie

een dergelijke rol ook al had gehad bij de
vorming van een noodpostkantoor in 1927.
De eisen van de stakers werden grotendeels
ingewilligd. Employees in verschillende delen
van het land hadden hen in hun strijd
ondersteund en de postdienst was gedurende de
staking lamgelegd. Na vijf dagen staking om hun
eisen ingewilligd te krijgen gingen de
postemployees op vrijdag 27 mei weer aan het
werk. De noodpostkantoren werden opgeheven
omdat de reguliere postdienst weer op gang
kwam. Men neemt aan dat de EPS tot zondag 29
mei heeft gefunctioneerd, al met al dus minder
dan een week.
De North China Herald van 31 mei schreef het
volgende over de EPS:
Noodvoorzieningen.
Voorbereiding van de kant van de autoriteiten in
de nederzetting om de situatie het hoofd te
bieden leidde tot een noodpostkantoor in het
bestuursgebouw om de uitgaande post te
behandelen. Een ander noodpostkantoor werd
geopend door de Chinese Kamer van
Koophandel, van waar uit padvinders belangrijke
post bezorgden. Het hoofdpostkantoor en zes
andere postkantoren hielden een beperkte
postdienst in stand met een bezetting van
Chinese en buitenlandse postmedewerkers. ( )
Ongeveer 30 meisjes van de postspaarbank
waren in de kantoren aan het werk. De
activiteiten waren beperkt tot verkoop van
postzegels en uitgifte van een beperkte
hoeveelheid belangrijke post op aanvraag. De
China National Aviation Corporation droeg het
zijne bij door post naar andere plaatsen te
vervoeren.
Een noodpostdienst (EPS) werd opgezet door de
gemeentelijke autoriteiten van Shanghai en een
grote hoeveelheid post werd behandeld door de
vrijwilligersorganisatie onder leiding van de heer
E.S. Wilkinson.
In opmerkelijk korte tijd werden balies,
bureau s, hekwerken en honderden sorteerdozen
in elkaar gezet en de voormalige kantoren van
het elektriciteitsbedrijf waren het toneel van
grote activiteit.
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Boekjes coupons van vijf voor een dollar werden
in grote hoeveelheden verkocht en, met
padvinders als postbode, werden de zaken zeer
snel behandeld.
De manier om van de nieuwe dienst gebruik te
maken was het kopen van een couponboekje van
vijf voor een dollar. De Raad had een tarieflijst
opgesteld en er kon alleen met coupons
gefrankeerd worden. De coupons hadden de
tekst Shanghai Emergency Postal Service Good for one letter of one ounce . De coupons
warden bewaard als ontvangstbewijs, de brieven
warden gefrankeerd. De EPS hield op met
functioneren toen de Chinese postdienst hervat
werd.
Kunnen we meer uitvinden over de rol van
padvinders hierbij? De North-China Herald
vermeldt niet of de padvinders Chinees waren of
afkomstig uit de internationale nederzetting. De
EPS werd vanuit de internationale nederzetting
opgezet, dus het lijkt redelijk te veronderstellen
dat de padvinders Brits waren, afkomstig van de
Boy Scouts Association, Shanghai branch. Het
zou logisch zijn om in hun blad, The Totem ,
naar informatie te zoeken. ( ) Dat blad blijkt
echter in de periode van februari tot november
1932 niet verschenen te zijn in verband met de
Japans-Chinese oorlog in dat jaar. De Joodse
padvinders in Shanghai hadden hun eigen blad,
maar het is niet gelukt daarvan nummers uit
1932 te vinden. ( ) Een bezoek aan de British
Library leverde echter een aantal extra gegevens
uit op uit Engelstalige kranten die in Shanghai
verschenen. The China Press van woensdag 25
mei schreef:
Het tijdelijke postkantoor van de Raad op de
e
1 verdieping van het bestuursgebouw had
gisteren een drukke dag. Het kantoor opende
gisterenmorgen vroeg in aanwezigheid van de
heren E.S. Wilkinson en E.L. Allen en ongeveer
18 werkers, enkele werknemers van de Raad en
andere vrijwilligers. Zij werden bijgestaan door
een aantal leden van de 5e Boy Scouts (Joodse
groep) onder aanvoering van Assistant
Scoutmaster A. Gaberman. De padvinders
bleken zeer nuttig bij het helpen van bezoekers,
het stempelen van coupons, het sorteren van post
en ander werk.
Op 7 juni bericht de North-China Herald:

58

Behalve door de heer E.S. Wilkinson en
Capt. G.E. Page is een aanzienlijke hoeveelheid
werk gedaan door de volgenden ( ) Padvinders,
geregeld door Scoutmaster Jacobs, deden
waardevol werk als boodschappers
Zoals hierboven al is genoemd schreef de NorthChina Herald over een andere tijdelijke
postdienst tijdens de staking. Die was
georganiseerd door de Chinese Kamer van
Koophandel en ook daarbij waren padvinders
betrokken. The China Press van 25 mei
schrijft:
Padvinders leverden gisteren waardevolle
help bij het onderhouden van de luchtpostdienst.
Die actie van de padvinders bracht een protest
van het stakerscomité teweeg. Het protest van de
stakers was gericht aan de Chinese Kamer van
Koophandel, die naar verluid de diensten van
zes padvinders voor de Chinese National
Aviation Corporation had geregeld. ( ) De
leiding van de Shanghai Chinese Boy Scouts
heeft naar verluid contact opgenomen met het
stakingscomité om de diensten van padvinders
gedurende de staking aan te bieden. Dat aanbod
werd afgewezen, zo is meegedeeld.
The China Press op 26 mei:
De Kamer van Koophandel heeft gisteren een
locale postdienst opgezet, gebruik makend van
padvinders. Een meer complete dienstverlening
wordt gepland.
The China Press gaat op 27 mei verder:
Meer dan 1000 locale brieven van
buitenlanders zijn gisteren door de Kamer van
Koophandel ontvangen, die woensdag beloofde
alle locale brieven van buitenlanders te laten
bezorgen door de China Delivery Service, 309
Thibet Road, die gisterenochtend officieel werd
opgericht. Deze brieven zullen vandaag door de
dienst zonder betaling worden verzonden. Deze
dienst zal zijn werk stoppen zodra de
postemployees weer aan het werk gaan.
Er zijn trouwens geen poststukken bekend die
aantoonbaar via deze dienst bezorgd zijn.
Het publiek werd op de hoogte gesteld van het
initiatief om een EPS op te zetten door
Gemeentelijk Bericht nr. 4237 van maandag 23
mei, dat werd opgehangen bij openbare
gelegenheden en ook in de nationale pers werd
opgenomen. Dit bericht bevatte de reglementen
voor het functioneren van de EPS.
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Het bericht (zie afbeelding hierboven) noemt de
speciale coupons die gedrukt waren en die in
plaats van postzegels gebruikt moesten worden.

Elke coupon (zie afbeelding) kostte 20 cent en
was goed voor het posten van een brief met een
gewicht tot een ounce. De coupons zijn van
geelachtig papier, zijn ongeveer 83 x 63 mm
groot en hebben een roze achtergrond die bestaat
uit de woorden emergency postal service
shanghai , twee maal naast elkaar zodat acht
kolommen woorden ontstaan. In een blanco
rechthoek in het midden staat de tekst GOOD
FOR ONE LETTER OF ONE OUNCE in
groene hoofdletters. De coupons werden per vijf
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verkocht in een boekje met een bruine omslag
(zie afbeelding).

De prijs per boekje was een Mexicaanse dollar
(zie punt a in het Bericht). De lezer kan het
vreemd vinden dat de prijs juist in die
munteenheid werd aangegeven. De verklaring is
dat de dollars met de Mexicaanse adelaar vanaf
1856 de plaats van Spaanse koloniale dollars
hadden overgenomen als rekeneenheid voor de
boekhouding in de Chinese handel. Daar kwam
pas een einde aan toen in 1933 de Chinese
nationalistische regering het monopolie op het
munten van zilvergeld nam.
Zowel op het boekje als op de coupons werd een
rond stempel (doorsnede 23 mm) met de letters
E.P.S. geplaatst. Volgens Clemo (lit. 4) hadden
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de op de eerste dag gebruikte coupons een rood
stempel, terwijl later violette stempelinkt
gebruikt werd. Hij geeft ook aan dat er toen
bovendien nog een stempel met gesp-decoratie
van de gemeenteraad op werd geplaatst, maar dat
kon ik niet bevestigd krijgen.

Gemeentelijk bericht 4238, ook van 23 mei, riep
vrijwilligers op voor fulltime of deeltijd inzet.

Een flink aantal buitenlandse burgers reageerden
daarop, waaronder ook padvinders, zoals we uit
de krantenartikelen gezien hebben.
De EPS functioneerde zes dagen en gedurende
die tijd werden er 16.210 coupons verkocht. Elf
zakken post met een totaal gewicht van 358
engels pond werden verstuurd. Het ging om
4536 brieven, 225 pakjes en 701 aangetekende
stukken. Rekening houdend met het gebruik van
meer coupons per brief voor zwaardere en
aangetekende zendingen lijkt het dat ongeveer de
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helft van de verkochte coupons ook gebruikt
zijn.
Het voorgeschreven gebruik van de coupons
verschilde van dat van postzegels. Ze moesten
niet op de brief geplakt worden, maar bij het
posten ingeleverd. Dat bleek verwarrend voor
het publiek; The China Press schrijft daarover:
Geen coupons plakken
Functionarissen van het tijdelijke postkantoor
benadrukten gisteren tegenover een journalist
van deze krant dat het zeer belangrijk is dat het
publiek ervan op de hoogte gesteld wordt dat
brieven en andere poststukken die door het
kantoor behandeld moeten worden niet
geaccepteerd zullen worden als daarop bij het
aanbieden coupons geplakt zijn.
Met andere woorden, de coupons moeten NIET
op de poststukken geplakt worden, maar samen
met de poststukken ingeleverd bij het tijdelijke
postkantoor. Volgens de gekozen procedure
worden de coupons en de poststukken naar Hong
Kong gestuurd, waar de coupons worden
opgeplakt en dan wordt de post via Suez
verzonden.
De post werd in verzegelde zakken naar de
haven gebracht. Van daar uit werd het per schip
naar distributiepunten in Hong Kong, Londen,
Vancouver en mogelijk ook Yokohama
vervoerd. De pursers van de verschillende
betrokken schepen tekenden voor het aantal
ontvangen verzegelde zakken. Bij aankomst in
de distributiecentra namen de postale autoriteiten
de zakken over en behandelden de post alsof die
ter plekke gepost was. Na afloop hebben de
verschillende distributiecentra aan de Gemeente
Shanghai de kosten voor hun diensten in
rekening gebracht (het was dus wellicht de
bedoeling dat de coupons voor die verrekening
gebruikt werden en daarom niet op de
poststukken bevestigd vert.).
Van de elf verzonden zakken zijn er drie in
Hong Kong ontvangen, met samen 780 brieven,
11 briefkaarten, drie kranten-wikkels en twee
pakjes die naar het buitenland verstuurd moesten
worden. Daarnaast waren er 212 brieven en
briefkaarten met Hong Kong als bestemming. In
Hong Kong werden geen zegels geplakt, maar de
post kreeg een rood stempel Official Paid met
31 MY 32 als datum.
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Ook in Londen kreeg de post slechts een zwart
stempel met de tekst LONDON FS PAID JUN
13 1932 , FS staat voor Foreign Service.
In Vancouver werden de brieven voorzien van
de juiste frankering met Canadese zegels en
afgestempeld voor de doorzending. Er zijn daar
op de EPS-post uit Shanghai verschillende
stempels gebruikt, allen met 14 juni als datum.
Er is in de literatuur genoemd dat er ook post via
Yokohama verspreid zou zijn, maar ik heb
daarvan nooit bewijs gezien.
Al vrij snel werd de EPS ook uit filatelistisch
oogpunt in de Chinese pers beschreven. Korte
artikelen in de China Morning Post van 14 juni
1932 en de North-China Herald van 21 juni 1932
gaven een beschrijving en foto van een van de
coupons.
De krantenartikelen geven deels aan dat de
coupons werden bewaard en deels dat zij in de
distributiecentra op de post werden geplakt.
Er zijn een aantal brieven bekend met daarop
geplakte coupons; post die volgens de officiële

procedure verwerkt is, is wellicht zonder EPSkenmerken of stempels moeilijk als zodanig te
identificeren.
Op de omslag staat de voor- en achterzijde van
een gewone brief van Shanghai via Vancouver
naar Andover, Mass, USA. EPS coupon met
violet stempel op de achterzijde van de brief,
met een onleesbare handtekening daaraan
verbonden. De tekst van de brief luidt:
Beste Tyler,
Gedurende een staking in het Chinese
postkantoor hebben de autoriteit van de
buitenlandse nederzetting een noodpostkantoor
opgezet en noodpostzegels uitgegeven. Eén
daarvan sluit ik bij en één gebruik ik op deze
brief. Ze kunnen wellicht heel wat waard
worden.
24 mei,
Charles

Aangetekende brief van Shanghai via Vancouver naar New York. EPS coupon op de voorzijde. De
brief heeft ook een blanco aantekenstrook (mogelijk aan de EPS ter beschikking gesteld door de
Militaire postdienst) Ronde en rechthoekige SHANGHAI EPS stempels. Waarschijnlijk is een zegel
afgevallen.
Aangetekende brief (op de volgende pagina) van Shanghai via Vancouver naar San Francisco, CA,
USA. Rond stempel EPS in rood. Doorgezonden naar Torquay, Engeland. Opvallend is dat het
handschrift op beide aangetekende brieven overeen komt. Er is nog een derde overeenkomstige brief
met het zelfde handschrift bekend, ook al naar een poste restante adres en naar Torquay doorgestuurd.
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Brief van Shanghai naar Engeland met EPS-coupon met violet stempel op de achterzijde. Rood
stempel met Paid (verder onleesbaar) op de voorzijde. Rode kleur duidt op vervoer via Hong Kong ?
Mijn dank aan de Britsh Library Newspaper Library, Jan Cosyns, Randall S. Frank, Denis Kliende,
Ronald Kliene, Didier Maistre en de Royal Philatelic Society London voor hun waardevolle bijdragen
aan dit artikel.
Literatuur:
1. The North-China Herald, 24 en 31 mei, 7, 14 en 21 juni 1932
2. The China Press, 25, 26 en 27 mei 1932
3. The China Weekly Review, 28 mei en 4 juni 1932
4. Clemo, P.J., The Shanghai Postal Strike 1932 , the Journal of Chinese Philately, Feb. 1967, pag.
42-48
In verband met beëindiging van mijn collectie kan ik mijn album (leeg) aanbieden:
Volksrepubliek China Schaubek Christal
Het geheel is in drie delen, te weten:1949 t/m 1977; 1978 t/m 1987; 1988 t/m 1994
Compleet in drie luxe banden voorzien van witte Hawidstroken
80,00
Ed Boers Tel. 070-3855135
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China voert postzegeloorlog tegen Taiwan en de Dalai Lama!
Wolfgang Maassen

grijpen. Zij accepteren niet dat Taiwan als
soevereine staat behandeld wordt.

Onder deze opvallende titel stond een
opmerkelijk artikel in het blad Philatelie (van de
Duitse BDPh) van december 2004. Het wordt
hieronder (enigszins geredigeerd) vertaald
weergegeven. De toonzetting van het artikel
komt voor rekening van de auteur.
Wat zich de afgelopen tijd in Genève en Wenen
heeft afgespeeld is in de geschiedenis al veel
vaker voorgevallen. Wie zich verdiept in het
onderwerp politiek op postzegels weet dat
postzegeluitgiften in de jaren 20 in ZuidAmerika tot oorlogen geleid hebben en weet zich
ook de propaganda-uitgiften uit de tijd van de
koude oorlog te herinneren. Voor wie dacht dat
die weinig roemrijke periode met de val van het
IJzeren Gordijn voorbij was leert een toneelstuk
in twee bedrijven beter.

VN-vredesdroom verstoord
De postadministratie van de Verenigde Naties in
Genève had rond het thema Mijn droom: op een
dag vrede een serie van zes zegels gepland, uit
te geven op 21 september 2004. Het is bijna
macaber dat een aan dat thema gewijde uitgifte
alles behalve vrede en zelfs eerder oorlog tussen
de betrokkenen opleverde. Dat lag eigenlijk aan
één van de zes zegels, nl. die, die door de 13jarige Chih-yuan Yang uit Taiwan ontworpen
was.

Op het zegel was naast zijn naam ook als land
van herkomst Taiwan te lezen. En dat was
aanleiding voor hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Chinese politiek om in te
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Zo voorkomt het rijk van het midden dat
Taiwan lid van de VN kan worden en zet alle
middelen in (zelfs dreiging met economische
sancties) om zijn belangen te beschermen. En
wie wil zich tegen die opkomende economische
reus verzetten? De VN in ieder geval niet, die is
ook op de steun van veiligheidsraadlid China
aangewezen.
Het was alleen pech voor de postadministratie
van de VN en voor China dat de complete
oorspronkelijke serie al als specimen verzonden
was, ook aan de vakpers. Dus ontving de vakpers
in augustus 2004 een keurige brief, waarin men
om terugsturen van de gehele serie (dus niet
alleen de omstreden zegel) vroeg. Als reden
werd een vergissing opgegeven. De nieuwe
uitgave moest zo snel mogelijk teruggestuurd
worden en daarbij werd gewaarschuwd dat
alleen bij retour sturen van de complete
zending in de toekomst nog aanspraak kan
worden gemaakt op vroegtijdige toezending van
nieuwe door de VN uit te geven zegels.
Het bureau van de post van de VN in Genève gaf
in diezelfde maand de volgende verklaring over
de achtergronden van deze maatregel uit:
Bij de VN wordt de keuze voor
postzegelontwerpen bepaald door de postzegelaanbevelingscommissie (SAC) die uit 10 leden
uit de VN-bureaus in New York, Wenen en
Genève bestaat. In dit geval werd een selectie
van 8 ontwerpen gemaakt uit de 24 winnende
ontwerpen van de ontwerpwedstrijd van de Lions
Club. Daaronder was het ontwerp van Chihyuan Yang. Om alle 8 ontwerpen op
postzegelgrootte te kunnen zien en hun kwaliteit
bij reproductie te kunnen beoordelen liet de VN
proefdrukken uitvoeren, waaruit de SAC
tenslotte 6 ontwerpen als motief voor de uit te
geven serie vredespostzegels 2004 koos. Helaas
hoorde het ontwerp van Chih-yuan Yang daar
niet bij. Als gevolg van een intern misverstand
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werd de proefdruk met het ontwerp van Chihyuan Yang ten onrechte als een van de 6 uit te
geven postzegels verspreid. Deze fout werd
opgemerkt en er werd een correctiebericht
verzonden.
Tot zover de verklaring. Die maakt niet helemaal
duidelijk waarom er bij de vakpers nou zo
dringend om terugzending gevraagd werd. Dat
kan alleen door de lichtontvlambare politieke
achtergrond verklaard worden.
Rest nog te vermelden dat het ontwerp van Chihyuan Yang in de uiteindelijk uitgegeven serie
vervangen is door een tekening van de eveneens
13-jarige Amanda Nunez uit Belize. Het ontwerp
van Chih-yuan Yang is wel door de Taiwanese
post gebruikt voor een eveneens op 21
september
uitgegeven
zegel
voor
de
Internationale Dag van de Vrede (SP469, zie de
nieuwtjesrubriek in ons blad, nr. 142).

Oostenrijkse post ook in problemen
De Oostenrijkse post voert de laatste tijd een
actieve uitgiftepolitiek om de vroegere
populariteit van dat land als verzamelgebied te
herwinnen. Daarbij worden aansprekende
onderwerpen en druktechnische snufjes in de
strijd geworpen.
Zo heeft de Oostenrijkse post in 2004 het plan
opgevat om ter gelegenheid van de 70e
verjaardag van de Dalai Lama in 2005 een
postzegel te zijner ere uit te brengen. Dat zegel
moest een Iriodin-opdruk krijgen, die er voor
zou zorgen dat bij strijklicht de hand en een
zegel van de Dalai Lama te zien zouden zijn.
Goed ingelichte bronnen in Wenen wisten in
oktober 2004 te melden dat dit zegel, waarvan de
staatsdrukkerij inmiddels tussen de 400 en 500
velletjes als proefdruk gemaakt had, nooit tot
uitgifte zou komen. De achtergrond, zo werd
gezegd, was dat uit China langs politieke en
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economische kanalen grote druk op de
Oostenrijkse autoriteiten was uitgeoefend. De
status van de Dalai Lama als geestelijk en
politiek leider van het Tibetaanse volk is immers
door China sinds zijn vertrek in 1959 nooit
erkend.

Van deze uitgifte waren, anders dan bij de VNuitgave, nog geen exemplaren verspreid.
Niettemin wisten velen ervan en zijn er ook
afbeeldingen van het omstreden zegel in omloop
gekomen.

Naschrift
Natuurlijk is de speelruimte van staten en hun
postadministratie bij het uitgeven van postzegels
door politieke overwegingen beperkt. Het zou
heden ten dage volledig ongepast zijn om de
uitgifte van postzegels tot gewapend conflict te
laten leiden. Integendeel: het uitgiftebeleid zou
juist eerder vredestichtend moeten werken. In
dat licht is het begrijpelijk dat de VN en
Oostenrijk ervoor gekozen hebben politieke
conflicten te vermijden.
De internationale organisatie van filatelisten, de
FIP, is al een stap verder. Van die organisatie
zijn sinds jaren zowel China als Taiwan lid.
Postzegels verbinden de burgers van de wereld,
over grenzen heen!
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Speciale uitgiften van de Volksrepubliek
Dick van Eijl
Sommige uitgiften van de Volksrepubliek verschijnen niet in de reguliere nieuwtjesrubriek. Het gaat
dan om special use of personality stamps , die voorzien worden van een voor een bepaalde
gelegenheid ontworpen label en dan in een of andere manier uitgegeven. In een aantal gevallen
worden zulke uitgiften ook met de nieuwtjes aan de vereniging geleverd. Dick van Eijl heeft het er
maar druk mee. In een volgend nummer zal hij uitgebreider bij deze uitgaven stilstaan. Hier worden er
alvast twee besproken en getoond.

Tsunami-hulp
Op 26 december 2004 heeft een krachtige aardbeving een enorme vloedgolf veroorzaakt in de Indische
oceaan waarbij vele mensen hun leven hebben verloren. Een catastrofe die vele landen heeft getroffen
en de gehele wereld heeft geraakt.
Na de ramp heeft China één van de grootste hulp operaties voor het buitenland op touw gezet.
Ter herinnering aan deze actie is er onder het motto Unite together and rebuild our beautiful homes
een velletje uitgebracht waarin 4 zegels 2003-Z1 en 4 zegels 2004-Z1, allen met een speciale tab. Het
geheel is in een kleurige folder op de markt gebracht.

1975-2005 samen 17 sterren
Dertig jaar diplomatieke betrekkingen tussen de Volksrepubliek China en de Europese Unie. Ter
gelegenheid hiervan is op 6 mei 2005 een gelegenheidsenvelop uitgegeven met daarop de special use
zegel 2005-Z1 met een speciale tab en een gelegenheidsstempel.
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Beide afgebeelde vlaggen hebben zo naast elkaar opvallend gelijke kenmerken. Één kleur en veel
sterren. De envelop is genummerd PFTN*WJ-156.

Medelid zoekt de volgende zegels van China (Stanley Gibbons nrs)
Gebruikt; 7a, 43, 46, 61, 121a, 123a, 125a, 129a, 153a, 231, 232, P715
Ongebruikt: 103, 105, 217, 581a, 620, 628A, 640, 641, 641c, 635cA, 644a, 664, M682, M684, M687,
689aa, 689ab, 689da, 689db, 689fa, 689ib, 690e, 691f, 695d, 695f, 695h, 697b, 792, 793, 1312
Aanbiedingen aan Jan van der Zouw, Opmeerderweg 1a,1716 KH Opmeer.
tel. 0226358010 of mail j.zouw@hccnet.nl

POSTZEGEL- en MUNTENHANDEL

WIM SCHERMER
MUIDERWAARD 717, 1824 XR ALKMAAR
TEL. 072 5125556

Gespecialiseerd in abonnementen van postzegels en fdc`s voor de gehele wereld
Uitgebreide nieuwtjesdienst
Insteekboeken, albums, klemstroken, pincetten, loupes en pincetten
Op alle filatelistische artikelen, met uitzondering van zegels, tien procent korting
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
15 augustus serie 2005-16
De viering van de overwinning op de
Japanse agressie en de beëindiging
van de Tweede Wereldoorlog, 60 jaar
geleden. Afgebeeld de Chinese strijd
tegen de Japanse agressie, de Chinese
Communistische Partij als centrale
steunpilaar, de landing in Normandië
en de inname van Berlijn. Vier zegels
van 80 fen, uitgegeven in velletjes
met 2 series. Daarnaast een
souvenirvelletje van 6 Yuan, met
afbeelding van een vredesduif en 60
(!) verschillende Kleinbogen, elk met
acht zegels van één ontwerp (4-1 of
4-2) en een scene uit de ChineesJapanse oorlog.
26 augustus serie 2005-27
Tibet, gelegen in de zuidwestelijke punt van China is 40 jaar
geleden, op 1 september 1965 om precies te zijn, tot Autonoom
gebied verklaard. Het zegel, dat wel iets wegheeft van het blokje
uit 1988 ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de VRC, is
uitgebracht in velletjes met 8 dezelfde zegels van 80 fen.

28 augustus serie 2005-17
Sinds de première van Dingjun Mountain in 1905 heeft de
ontwikkeling van de Chinese Film honderd jaar met moeilijkheden en
ontberingen te kampen gehad. Generaties van de Chinese bevolking zijn
opgegroeid met de film waarop de wisselvalligheden en grote
veranderingen van China op beeld zijn vastgelegd, en die hun leven
diepgaand heeft beïnvloed. De nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van de
Chinese film wordt aangegrepen om een zegel van 80 fen uit te geven.
Uitgebracht in vellen van 10 zegels.

18 september
China Filatelie 2005

serie 2005-19
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De Fanjing bergen, een bekende berg in het zuidwesten van China is gelegen in Tongren, Guizhou
provincie. Het is de voornaamste piek van de Wuling bergketen, 2570 meter boven de zeespiegel. Het
herbergt veel soorten oude en zeldzame bomen en zeldzame vogels en dieren zoals de Guizhou Golden
Monkeys. Het staat op de lijst van natuurreservaten van Unesco. Bovendien is de berg Fanjing sinds
eeuwen een heilige plaats van het boeddhisme met veel tempels en zuilen.
Vier schitterende afbeeldingen van dit natuurreservaat zijn vastgelegd op zegels van elk 80 fen en
uitgebracht in vellen met 2 series.
(4-1) Gouden Top
(4-2) Paddestoel rots
(4-3) Woud van de brede bladeren
(4-4) Heiwan Rivier
22 september serie 2005-18
Gezamenlijke uitgifte met Nederland, waterrad en windmolen. Zie de uitgebreide beschrijving voorin
dit blad.

27 september serie 2005-20
Tien PLA oud-generaals die hun sporen hebben verdiend op militair gebied en hebben bijgedragen aan
de opbouw van de VRC. Voor wie hen niet kennen, hier zijn hun namen: Su Yu, Xu Haidong, Huang
Kecheng, Cheng Geng, Tan Zheng, Xiao Jinguang, Zhang Yunyi, Luo Ruiqing, Wang Shusheng en Xu
Guangda. Een vel met alle 10 zegels van elk 80 fen.

28 september serie 2005-25
Nogmaals een serie van 10 zegels van 80 fen in een heel vel uitgebracht. Het schilderij genaamd
Goddess of the River Luo één van de meesterwerken van de beroemde artiest Gu Kaizhi (348-409)
uit de Jin Dynastie, geboren in Wuxi in de huidige Jiangsu provincie. Deze zijden scroll is 6 meter lang
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en gemaakt in inkt met lichte kleuren. Het thema van het schilderij is afkomstig van het proza Wei of
the three Kingdoms door Cao Zhi (192-232)

1 oktober serie 2005-21
De 50ste verjaardag van de grondlegging van het autonome gebied Xinjiang Uygur. De grootste
provincie in China, waar veel etnische groepen wonen, gelegen aan de noordwest grens van China.
Door dit gebied liep de oude zijderoute . Drie zegels van 80 fen met dansende mensen in klederdracht.
De serie komt drie keer voor in een heel vel.

12 oktober serie 2005-22
Blokje van 6 yuan ter
gelegenheid van de 10de nationale
spelen van China, die gehouden
werd in Jiangsu provincie van 12
tot 23 oktober. De grote oefening
voor de olympische spelen
Beijing 2008, waaraan 9922
atleten hebben deelgenomen.
13 oktober serie 2005-23
Gezamenlijke
uitgifte
met
Canada. Thema roofkatten. Zie
de
uitgebreide
beschrijving
voorin dit blad.
6 november serie 2005-24
Verreweg de oudste en best bewaarde stadsruïnes uit
prehistorische tijden zijn te vinden in het Chengtoushan gebied,
gelegen in de gemeente Chenxi, Lixian graafschap in de
provincie Hunan. Het in 1996 onder staatsprotectie gestelde
gebied is de oudst bekende stad van China en gaat zo n 6000
jaar terug. Funderingen van huizen, ovens, aardewerk, linnen
weefsels en begraafplaatsen zijn er gevonden. Waarde 80 fen
uitgebracht in vellen van 10 zegels.
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12 november
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serie 2005-28
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25 jaar geleden
Het decembernummer van 1980 van ons blad
bevat een aantal aardige artikelen.
Ten eerste toont Hendrik Oranje de clichékenmerken en vel-indelingen van de serie
Bevrijding van Shanghai en Nanking van
Oost-China. De vellen zijn samengesteld uit
blokken van 20 clichés.
Ook twee artikelen over de Tibetaanse filatelie,
met aandacht voor de dienstpost en voor de post
in Ladakh.
Verder toont de heer Van Mourik enkele
censuurbrieven uit de tijd van de tweede
wereldoorlog.
Opmerkelijk bij de bestuursmededelingen: de
studiegroep kan tegen lage kosten vergaderen in
het gebouw van de Vereniging NederlandChina, maar een aantal leden maakt daar
bezwaar tegen vanwege de vermeende politieke
connecties van die vereniging. Ook verder had
het bestuur het moeilijk: de leden wezen de
voorgestelde regel om valse zegels uit de
rondzending zonder compensatie aan de
collectie falsificaten van de vereniging te laten
vervallen van de hand.
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Het logo van de 29ste olympische spelen en een vijftal mascottes in de kleuren
van de 5 olympische ringen. Het embleem is uitgebracht in vellen met 10
zegels en de mascottes in vellen met 2 series allen met een waarde van 80 fen.
Ook is een velletje uitgebracht met twee complete series, waarbij de zegels
zelfklevend zijn.
D.v.E.

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)
7 oktober 2005 Internationale Tentoonstelling
Kaohsiung (COM 304)
Om de bevolking van Zuid-Taiwan kennis te laten
maken met de internationale postzegelwereld
werd in de (grote havenstad) Kaohsiung een grote
tentoonstelling gehouden. Hiervoor werd een
souvenirvelletje met twee zegels uitgegeven. Zie
de afbeelding op de volgende pagina.
$ 5 Schilderij met bloemen
$ 25 Vergulde scepter met symbolen,
Oplage velletje 800.000.
18 november 2005 Harry Potter en de
Vuurbeker (SP 481)
Ter stimulatie van de jeugd om postzegels te
verzamelen, werd, bij de eerste vertoning op
Taiwan van de film van de jongeheer Potter met
de Vuurbeker, twee velletjes met elk zes zegels
(5x $ 5 + 1x $ 25) uitgegeven, afgebeeld op de
volgende pagina.
Het ene velletje gaat over de wedstrijd met de
drie tovenaars, het tweede over toverfiguren.
Oplage beide velletjes 600.000

1 december 2005 Nieuwjaarszegel (SP 482)
29 januari 2006 begint volgens de Chinese
maankalender het Jaar van de Hond .
Hiervoor werden twee zegels en een velletje
uitgegeven.
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$ 3,50 (4,0) Hond in een vierkant
$ 13 (1,5) Hond met op achtergrond karakters
Lente, Volheid en Geluk.
Velletje met een zegel van $ 12 (0,8) met drie
hondjes.

22 december 2005 Lievelingsdieren (DEF 124)
Ook op Taiwan gaat men huisdieren houden
voor het plezier onder het thema: honden en/of
katten zijn je beste vrienden. Dit was aanleiding
om twee zegels met een hond en twee met een
kat uit te geven.
$ 3,50 (80) Siberische huskey
$ 5 (100) Golden retriever
$ 12 (30) Himalayaan
$ 25 (100) Schotse vouw
NB. Achter de waarde van de zegels is tussen
haakjes de oplage in miljoenen vermeld,
GvDr
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