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38e jaargang no. 148 oktober 2006   

Redactioneel 
Het is weer zover en zowaar redelijk op tijd. Het 
derde nummer van de jaargang moet in de herfst 
verschijnen en daar hebben we dit jaar een tijd 
op moeten wachten. Nu die zich aandient 
bezorgen we U weer leesvoer voor de lengende 
avonden. 
In dit nummer een leuk artikel over Sven Hedin, 
een wetenschapper en ontdekkingsreiziger die 
een aantal expedities in China leidde en ook in 
filatelistisch opzicht zijn sporen heeft nagelaten 
met een merkwaardige uitgifte die bedoeld was 
om geld in het laatje van de expeditie te brengen. 
Het hele verhaal wordt uitgebreid uit de doeken 
gedaan. 
Dan het vijfde artikel uit de reeks over 
Tweelinguitgiften, dit keer rond architectonische 
thema s. 
We starten in dit nummer met het plaatsen van 
korte stukjes die het resultaat zijn van onderzoek 
van Hendrik Oranje naar de uitgiften van de 
Chinese Local Posts, zoals bekend één van zijn 
verzamelgebieden. Die zijn zo n 20 jaar geleden 
op zeer kleine schaal verspreid en worden hier 
voor het eerst voor een wat groter publiek 
gepubliceerd. We zijn er trots op daarmee te 
tonen dat er in de studiegroep ook echt 
gestudeerd wordt.  
Dat mag overigens best wat vaker getoond 
worden. Uw eigen verzameling zal vast wel een 
zegel of poststuk bevatten dat de moeite van het 
tonen waard is. Het hoeft echt niet veel moeite te 
kosten daar een stukje van te maken! 
De vraag van de heer Van de Berg naar de 
achtergrond van een stempel uit zijn collectie 
wordt uitgebreid beantwoord. Zo zie je: het heeft 
zeker zin via het Bulletin eens een vraag aan de 
mede-leden voor te leggen. Ook voor Uw vraag 
is er plaats! 
Verder nog een leuk voorbeeld van een 
gelegenheidsvelletje, met de oud-voorzitter van 
onze Duitse zustervereniging als onderwerp. 

Bestuursmededelingen  

Data bijeenkomsten in 2007 
De ledenbijeenkomsten vinden in 2007 plaats op 
9 februari, 7 april (jaarvergadering), 8 juni, 8 
september en 17 november.  

Verslag bijeenkomst 16 september 2006 
De voorzitter opent de vergadering en heet de 22 
aanwezige leden welkom. 
Rob Ronde meldt dat de studiegroep China 
Filatelie weer op de Postex postzegelbeurs 
aanwezig zal zijn in een van de stands.  
Jan Bertens meldt: Er verschijnen steeds weer 
nieuwe filatelistische producten uit China. Een 
heel nieuw verzamelgebied zijn speciale 
enveloppen. Een tijdje terug verschenen er 
universiteit enveloppen. Elke universiteit heeft 
zijn eigen envelop. Ook zijn er de P.F.T.N. serie 
waarin het gehele ruimtevaartprogramma van 
China is opgenomen. 
De eerste uitgave is het duurste, daar zijn er 50 
of 60 van (deze zijn met de ruimtevlucht mee 
gegaan). De kosten, schrik niet, zijn per stuk 
1.100 US dollars. 
Er zijn ook enveloppen uitgegeven van de 
olympische spelen, elke streek, elke stad heeft 
weer zijn eigen uitgifte ook om de atleet uit de 
streek waar hij vandaan komt te promoten. 
Kortom voor de verzamelaar een aanvulling op 
het verzamelen, ook omdat het oude 
filatelistische materiaal toch duurder aan het 
worden is. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Na de pauze start Jan Bertens de veiling. Bijna 
alle kavels verwisselen van eigenaar. Ook zijn er 
weer veel schriftelijke biedingen binnen 
gekomen bij onze veilingmeester, waaruit mag 
worden afgeleid dat onze veilingkavels 
belangstelling ondervinden bij onze leden. 

Miep Ronde, secretaris  
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Postex 2006 
Op 20, 21 en 22 oktober is voor de achtste maal 
de nationale postzegelshow  Postex 2006 in de 
America hal te Apeldoorn gehouden. De 
manifestatie is georganiseerd op verzoek van de 
gezamenlijke stuurgroep evenementen, een 
samenwerkingsverband van de N.B.F.V., de 
N.V.P.H. en T.N.T. Post. De handelarenstands 
waren in het midden van de hal gesitueerd, de 
ca. dertig aanwezige gespecialiseerde studie-
groepen en verenigingen kregen aan de zijkant in 
de zaal een stand toegewezen. Studiegroep 
China Filatelie kreeg dit jaar stand nummer één 
met de bijbehorende tentoonstellingskaders van 
één x één meter die naar eigen inzicht ingericht 
mochten worden.   

  

Het aantal bezoekers, verdeeld over de drie 
beursdagen, was ongeveer gelijk aan die van 
voorgaande jaren zo is ons medegedeeld door 
verscheidene officials. Het tentoonstellingsteam, 
bestaande uit Dick van Eijl, Jan Bertens, Miep 
Ronde en mijzelf hebben geanimeerde en 
gezellige beursdagen gehad. In totaal zijn er 
meer dan 200 bezoekers op de stand geweest. 
Vrijdag was het de gehele dag gezellig druk, op 
zaterdag en zondag begon de belangstelling pas 
om twaalf uur. De meeste bezoekers kwamen op 
zaterdag. We hebben veel mondelinge informatie 
verstrekt en een 20 tal informatiefolders en 
verschillende bulletins uitgereikt aan beginnende 
China - verzamelaars. Wellicht melden daarvan 
nog enkele zich aan als lid. Jan Bertens heeft van 
een bestuurslid van een van de andere 
Studiegroepen een paar kaveltjes voor onze 
veiling gekregen. Ook hebben we bezoek gehad 
van leden die we wel, maar ook van leden die we 
niet vaak op onze ledenvergaderingen zien. 
Voorts hebben we diverse motiefverzamelaars 

kunnen helpen met een zegeltje of een 
enveloppe, afkomstig uit de nieuwtjesdienst. Wij 
hopen echter dat volgend jaar een lijst wordt 
gepubliceerd waarop vermeld staat welke 
studiegroepen deelgenomen hebben en waar 
deze te vinden zijn op de beurs.  
Gebleken is dat het staan in een stand op de 
Postex beurs niet alleen attentiewaarde maar ook 
een grote promotiewaarde voor de vereniging 
heeft. 

Rob Ronde. 
Jubileum in 2009 
In 2009 is het alweer 40 jaar geleden dat onze 
studiegroep werd opgericht. Natuurlijk weer 
aanleiding voor een feestje. De eerste 
voorbereidingen zijn al begonnen. Zo wordt 
onderhandeld over aandacht voor ons verzamel-
gebied in het blad Filatelie in dat jaar.  

25 jaar geleden 
In het septembernummer van 1981 staan een 
aantal artikelen op basis van eigen research van 
onze leden. Hendrik Oranje beschrijft de 
plaatkenmerken en de bijzonderheden van de 
tanding van drie series van Noord Oost China uit 
1949: de series voor 1 mei, dag van de arbeid 
(SG NE 245-49), voor de 28e verjaardag van de 
Communistische partij (SG NE 250-52) en die 
voor de 4e verjaardag van de Japanse capitulatie 
(SG NE 253-54). Nog altijd zeer de moeite van 
het lezen en gebruiken waard! 
De heer Hut vervolgt zijn serie over de 
Tibetaanse post, de heer Van Doornen beschrijft 
de scheepspoststempels die door Franse 
maatschappijen die voeren op China en Hong 
Kong gebruikt zijn. De heer Wols laat een aantal 
interessante poststukken uit zijn verzameling 
zien. Ook is een artikel gewijd aan de Jangtse-
dolfijn (Lipotes vexillifer), die voorkomt in het 
Toeng Ting meer in Hunan (en die is afgebeeld 
op serie T57). 
Aan de abonnees van de nieuwtjesdienst wordt 
gemeld dat het gelukt is de hand te leggen op een 
aantal exemplaren van postzegelboekje nr. 1 (Gu 
Dong uit 1980), dat een oplage van 100.000 
stuks had. De ontvangers daarvan hebben toen 
een goede investering gedaan: de catalogusprijs 
in de Stanley Gibbons 1998 is 120 GBP; op 
eBay betaal je er tegenwoordig zo n 100 

 

130 
USD voor.   
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De Sven Hedin serie uit 1932  

Henry H. Heins  

Onderstaand artikel is vertaald (en enigszins 
geredigeerd) uit het (inmiddels niet meer 
bestaande) blad S.P.A. Journal, uitgave van de 
Society of Philatelic Americans, 43, 11, juli 1981 
en 12, augustus 1981.  

Er zijn veel zegels met tekst in twee talen, maar 
laten we eens kijken naar de waarschijnlijk enige 
serie met een combinatie van Chinees en Latijn! 
Onlangs las ik een artikel uit de Weekly 
Philatelic Gossip (van 20-02-1960) door Arthur 
Bruce Moss onder de titel De nomaden in de 
woestijn over de expeditie van Sven Hedin in 
noordwest China en de daarbij uitgegeven 
zegels. Bij toeval kreeg ik die zelfde dag in het 
S.P.A. Journal een advertentie onder ogen 
waarin die zelfde serie te koop werd 
aangeboden, waarbij werd vermeld: Deze 
Chinese serie moet de meest ondergewaardeerde 
serie ter wereld zijn, omdat het onwaarschijnlijk 
is dat er nog meer dan enkele duizenden van 
bestaan. De combinatie van beide stimuleerde 
me om me er nader in te verdiepen. 
Ten eerste bleek me dat Sven Hedin een groot 
aantal fascinerende boeken heeft geschreven, 
daarover later meer.  

De Scott catalogus, die de serie 18 jaar lang niet 
vermeldde, geeft nu de volgende korte 
verklaring bij de uitgifte van deze zegels: 
Uitgegeven om de Noordwestelijke 

Wetenschappelijke Expeditie van Sven Hedin te 
herdenken. Een klein aantal van deze zegels 
werd voor de nominale waarde verkocht in 
Peking en verschillende andere steden. Het 
grootste deel van de uitgifte werd aan Hedin 
gegeven en voor 5 Chinese Dollar per serie 
verkocht om de expeditie te financieren. Brieven 
die met deze zegels gefrankeerd waren werden 
zonder verdere opslag behandeld.

 

Sven Anders Hedin (1865 

 

1952) was de 
belangrijke Zweedse ontdekkingsreiziger en 
wetenschapper die Azië tot zijn tweede thuis 
maakte en er in vele reizen over een periode van 
50 jaar in de meest afgelegen streken doordrong. 

 

Hedin op een Zweeds herdenkingszegel uit 1973  

Soms reisde hij alleen of met een kleine groep, 
maar zijn belangrijkste prestatie was het leiden 
van de expeditie waaraan deze serie gewijd is. 
Officieel heette die de Scientific Expedition to 
the North Western Provinces of China of 
kortweg de Chinees-Zweedse expeditie. 
Naast Zweden en Chinezen nam Hedin ook 
Duitsers op in zijn geleerde expeditiestaf. 
(Hoewel hij een loyale Zweed was had hij Duitse 
sympathieën en steunde hij later ook Hitler) De 
expeditie zelf strekte zich uit over de periode 
1927 

 

1935. Toen de zegels in 1932 gedrukt 
werden is daarop de periode 1927-1933 (in 
Romeinse cijfers) vermeld omdat dat het niet de 
bedoeling was dat de expeditie langer zou duren. 
Het gebied dat door de expeditie bestreken werd 
omvatte de Gobi woestijn, Mongolië en de 
provincie Sinkiang, diep in het Chinese 
binnenland. 
Hedin zelf vergezelde zijn nomaden niet 
voortdurend gedurende deze hele periode (noch 
was de expeditie steeds onderweg), omdat hij 
van tijd tot tijd naar de beschaving moest 
terugkeren om extra financiën te werven en voor 
andere zaken. Tijdens één van die 
onderbrekingen, in 1932, was hij in Chicago om 
daar de reconstructie van één van zijn vondsten, 
de Potala van Jehol, voor de Century of 
Progress tentoonstelling te leiden. Eind 1932 
ging hij na 9 maanden in Chicago terug naar 
China en zijn expeditie. 
In zijn History of the Expedition in Asia (uit 
1943) noemt Hedin op verschillende plaatsen de 
gebeurtenissen rond de uitgifte van deze serie 
zegels. 
Voor de eerste keer komt dat ter sprake in 
verband met een bijeenkomst met zijn Chinese 
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co-sponsoring committee in 1929, toen de 
expeditie al twee jaar onderweg was:  

.Tenslotte beloofde de commissie haar 
stevige steun voor mijn aanvraag dat de 
expeditie een eigen postzegel zou mogen 
gebruiken. Ik had het idee van die bron van 
inkomsten van de Engelse Mount Everest 
Expeditie, die zijn eigen postzegel had en die, 
naar wat ik van hun geoloog Odell hoorde, een 
niet onaanzienlijk bedrag had opgeleverd. 
De commissie ondersteunde alle punten, maar 
benadrukte dat een definitief antwoord alleen 
door de regering in Nanking kon worden 
gegeven.

  

Dit was 1929. Chiang Kai-shek had juist zijn 
Nationalistische hoofdstad van Peking naar 
Nanking verplaatst. Intussen beheersten de 
troepen van Mao Tse-toeng grote delen van het 
platteland (en waren hier en daar begonnen hun 
eigen postzegels uit te geven). Peking was in 
1928 in Peiping omgedoopt (en hield die naam 
tot 1949), hoewel de stad wel in handen bleef 
van de Nationalisten en ook in de jaren 30 de 
thuisbasis bleef voor Hedins expeditie. 
In de bovenstaande passage refereert Hedin aan 
de Mount Everest Expeditie van 1924, die een 
plakzegel (geen postzegel) had uitgegeven dat 
gebruikt werd op brieven die door leden van de 
expeditie werden geschreven en die gefrankeerd 
waren met Indiase zegels.   

 

Brief met plakzegel van de Mount Everest 
Expeditie 1924  

Deze plakzegels werden ook aan verzamelaars 
verkocht maar hadden nooit de status van 
postzegels; er stond noch een land van uitgifte 
noch een waarde op. Sven Hedin bleek in dit 

opzicht uiteindelijk succesvoller, al zag het daar 
eerst niet naar uit. 
Met hulp van zijn Chinese Committee werd een 
overeenkomst gesloten met de Nationalistische 
regering. In een officiële brief van de voorzitter 
van de Chinese Academie voor Wetenschappen, 
Cai Yuan-Pei aan het ministerie bepleit die in 
1929 een uitgifte waarvan alle zegels door de 
expeditie gekocht zouden worden voor de 
wederverkoop. Die brief wordt in het 
postmuseum in Taipeh bewaard.  
Een aantal andere details werd door Holden 
Thorp, hoofdredacteur van Scott s Monthly 
Journal, beschreven in het nummer van juli 
1932:  

Ik herinner me een interessant gesprek met 
dhr. Hedin die me enkele jaren geleden 
benaderde in verband met een postzegeluitgifte 
die de Chinese autoriteiten hadden toegestaan 
voor zijn expeditie. Ik herinner me dat dhr. 
Hedin vertelde dat hij om toestemming voor zijn 
expeditie te krijgen had moeten toezeggen 20 
Chinese studenten aan zijn expeditie toe te 
voegen. Alle kosten in verband met die deelname 
zouden door de expeditie gedragen moeten 
worden. Omdat dat een flinke kostenpost zou zijn 
was overeengekomen om een speciale serie 
zegels uit te geven waarvan de opbrengsten aan 
de expeditie zouden toekomen als 
tegemoetkoming in de kosten in verband met de 
deelname van de Chinese studenten.

  

Hedin had er natuurlijk gelijk in dat 20 extra 
deelnemers ook forse extra kosten met zich 
meebrachten. De Chinese regering greep de 
gelegenheid van deze Europese expeditie echter 
graag aan om een aantal veelgelovende Chinese 
studenten ervaring te laten opdoen met 
praktische wetenschappelijke en 
meteorologische waarnemingen. De uitgifte van 
een serie postzegels om de daarmee verbonden 
kosten te dekken was dus een legitieme en 
praktische stap van de Nationalistische regering. 
Zegels met toeslag waren al een bestaand 
fenomeen; in dit geval zouden gewone zegels de 
functie van toeslagzegels vervullen. Hedin wilde 
een postzegeluitgifte, de regering wilde 
deelname van een aantal studenten, zo werd het 
overeengekomen. 
Uiteindelijk werd, na verkoop van een beperkt 
aantal zegels aan het publiek, de expeditie in 
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staat gesteld de overblijvende zegels, zo n 
20.000 series, tegen nominale waarde te kopen 
met de toestemming om ze voor een hogere prijs 
aan verzamelaars te verkopen. Deze hogere prijs 
werd vastgesteld op $5 (25 maal de nominale 
waarde) en de zegels bleven tegen nominale 
waarde frankeergeldig. 
Later, in een brief uit 1933, gebruikte Hedin de 
woorden als ik een filatelist zou zijn , 
waarmee hij aangaf dat niet te zijn. Niettemin 
was hij slim genoeg om te begrijpen dat de 
waardering van zijn zegels onder verzamelaars 
zou afhangen van de erkenning ervan door 
catalogi. Dhr. Thorp meldt in 1932 dat Hedin 
hem enkele jaren eerder had bezocht. Dat 
betekent dat Hedin hem (en ongetwijfeld ook 
Europese uitgevers van catalogi) al lang voor de 
feitelijke uitgifte had benaderd. Het is ook de 
moeite waard vast te stellen dat Thorp s stukje in 
zijn blad ook de enige erkenning was die Scott in 
1932 aan de serie gaf.  

Intussen duurde de planning van de uitgifte erg 
lang of de uitgifte werd politiek vertraagd; de 
expeditie was al vijf jaar onderweg toen ze 
eindelijk uitkwamen. De details waren in 1930 al 
aardig compleet, zoals Hedin zelf beschrijft in 
zijn History of the Expedition in Asia :  

Op 2 december werd overeenstemming 
bereikt over de uitgifte van de postzegels van de 
expeditie. We kregen een serie van vier zegels 
met de waarden 1, 4, 5 en 10 ct. De afmeting zou 
30 x 23 mm zijn en de tekst in Latijn en Chinees. 
Er zouden 25.000 series op de markt gebracht 
worden. Daarvan zouden er 500 voor de 
Posterijen zijn, de Chinezen en wij zelf zouden er 
1500 krijgen, 3000 zouden via postkantoren 
verkocht worden en de rest, 20.000 series, zou 
verkocht worden aan een postzegelhandelaar. 
De platen zouden gegraveerd worden bij het 
Bureau of Engraving and Printing in Peking. De 
afbeelding op de zegels zou een rustende 
kamelenkaravaan tonen, een reproductie van een 
Chinees schilderij uit de Yuan dynastie (zie plaat 
56).

  

Deze laatstgenoemde afbeelding uit het werk van 
Hedin staat op de omslag van dit Bulletin. De 
Yuan dynastie duurde van 1280 tot 1368. 
Volgens de officiële folder bij de uitgifte staat 

(in de Engelse tekst) vermeld dat het gaat om 
een schilderij van een onbekende kunstenaar met 
de titel Resting in the Desert . In de Chinese 
tekst op die folder staat echter als titel woestijn 
nomaden , welke titel (Nomaden in de woestijn) 
ook in de meeste catalogi is overgenomen. Het 
schilderij heeft deel uitgemaakt van de 
keizerlijke verzameling en bevindt zich nu in het 
Nationale Paleis Museum in Taipeh. Het gaat om 
een klein werk (23,9 x 20,4 cm). 
De inschriften op de zegels zijn in Latijn en 
Chinees. In het Latijn zijn veel afkortingen 
gebruikt, maar het geheel is begrijpelijk: 
EXPED. SCIENT. SEPT. OCCID. PROVINC. 
SINAE MCMXXVII MCMXXXIII 
Expeditie Wetenschappelijk Noord West 
Provincies China 1927 1933 
De vertaling van de Chinese tekst van rechts 
naar links is: West Noord Wetenschappelijk 
Expeditie Team Herdenking. 
De zegels zijn gedrukt in vellen van 100 en 
hebben perforatie 14. 
De officiële eerste dag van uitgifte was 3 juni 
1932 en kleine aantallen van de zegels waren te 
koop in vijf grote postkantoren in Nanking, 
Peiping, Shanghai, Canton en Hankow.  

 

Serie in Nanking gebruikt op de eerste dag van 
uitgifte. De beide naast de zegels geplaatste 
stempels staan feitelijk op de achterzijde van de 
brief.  

Er zijn echter brieven bekend met beduidend 
eerdere data. Bedacht moet daarbij worden dat 
1932 in een woelige periode van de Chinese 
geschiedenis viel; de oorlogssituatie maakte 
grote reorganisaties bij de posterijen nodig. 
Bovendien hadden buitenlandse functionarissen 
nog een positie die hen de mogelijkheid bood 
gunsten te krijgen.  
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Locale aangetekende brief, gefrankeerd met de serie (afzender was een Britse post-functionaris). 
Alle stempels, ook twee verschillende op de achterkant, hebben als datum 21 mei 21 (1932)  

Alle bronnen zijn het er over eens dat het relatief lage aantal van 25.000 series gedrukt is. In een 
rapport van het Chinese Directoraat van de Posterijen van 11 juni 1932 wordt de bestemming van die 
oplage vermeld:  

Voor de archieven van het directoraat  2500 series 
Aan hoofdpostkantoren verzonden als specimen     23 series 
Aan de UPU gezonden      422 series 
Verkocht op vijf postkantoren    1550 series 
In reserve bij het directoraat          5 series

 

Totaal       4500 series

  

De verkrijgbaarheid van deze zegels aan het 
loket was dus laag; de meeste series schijnen in 
handen van postbeambten gebleven zijn. Een 
Amerikaanse verzamelaar meldde in de China 
Clipper (8/51) dat hij bij het postkantoor in 
Hankow 10 series kon bemachtigen hoewel hij 
een vaste bestelling voor 100 zegels van elke 
uitgave had. 
Die beperkte beschikbaarheid heeft de 
Amerikaanse Scott catalogus er 18 jaar lang van 
weerhouden de serie op te nemen; hij stond 
alleen vermeld in een lijst van voorlopige 
vermeldingen met de tekst wij erkennen de 
serie van vier zegels met dit ontwerp uit 1932 
niet als uitgifte met een primair postaal doel . 
Daar hadden ze feitelijk natuurlijk gelijk in. 
Andere catalogi waren minder streng en namen 
de serie vanaf de jaren 30 op. In 1950 deed 

uiteindelijk ook Scott dat met als argument dat 
dergelijke uitgiften later niet meer gedaan 

waren . 
Na een periode van twee maanden na het 
uitkomen van de zegels in juni 1932 ontving de 
expeditie het grootste deel van de oplage. 
Daardoor kwam er ook een zekere tijd te zitten 
tussen de verkoop tegen nominale waarde op 
postkantoren en de verkoop door de expeditie 
tegen een 25 maal zo hoge prijs. 
Op 25 augustus 1932 werden de overgebleven 
20.500 series op het kantoor van de Expeditie in 
Peiping aan prof. Liu Pan-nung overhandigd. De 
expeditie betaalde daarvoor de nominale waarde, 
een investering van $ 4100 (Chinese dollars). 
Sven Hedin was niet aanwezig, hij was in deze 
periode immers in Chicago. 
In zijn boek schrijft Hedin over december 1932: 
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Kort voordat ik Chicago verliet kreeg ik een 
eerste brief met de eigen zegels van de Expeditie. 
Je kan nauwelijks zeggen dat ze erg mooi waren 
en de afbeelding was veel te druk om recht te 
doen aan de details. Maar het esthetisch aspect 
is vaak niet beslissend voor de filatelist.

 
En hij schrijft ook nog (wat vaag) over de 
financiële waarde van de zegels voor zijn 
expeditie in 1933: 

Teneinde geld beschikbaar te hebben voor 
Norin, Bexell en Bökenkamp bij hun terugkeer 
naar de beschaving in Peking moest ik een 
lening aangaan; met de postzegels als 
onderpand lukte me dat bij de Deutsch-
Asiatische Bank . 
Kennelijk was het het feit dat de Chinese 
regering de zegels had uitgebracht dat de bank 
ertoe bracht Hedin de lening te geven, niet het in 
bewaring geven daarvan. Het grootste deel van 
de zegels bevond zich, zoals we zullen zien, in 
1933 in Chicago.  

Wat is er sindsdien met die 20.500 series 
gebeurd? Voor een deel is dat onduidelijk, maar 
een aantal dingen staan vast. 
Ten eerste gebruikte Hedin een flink aantal 
zegels voor het frankeren van zijn eigen post en 
met name voor het sturen van grote aantallen 
(lege) aangetekende brieven aan zijn zuster 
Alma Hedin in Stockholm.   

 

Aangetekende brief dd. 1/4/1933 aan Alma 
Hedin  

Van diverse data in 1933 zijn grote aantallen van 
die brieven bekend; het grootste deel daarvan is 
bovendien door Hedin gesigneerd. De 20 ct. 
nominale waarde van de serie volstond niet voor 

de frankering, daarom is (meestal op de 
achterzijde) met gewone zegels 30 ct. 
bijgefrankeerd om aan het tarief van 50 ct. te 
komen. Wellicht probeerde Hedin daarmee ook 
het legitieme postale karakter van de zegels te 
onderstrepen. Op de volgende pagina een 
voorbeeld van een andere door Hedin verzonden 
brief.  

Ten tweede konden verzamelaars zich tot Hedin 
wenden. Wie hem 5$ stuurde kreeg keurig een 
serie, gebruikt op de brief of postfris. Hij was 
ook niet te beroerd om ongebruikte zegels te 
signeren.  

 

Door Hedin gesigneerd blokje van vier  

Hedin had groot vertrouwen in de Amerikaanse 
markt. Tijdens de genoemde tentoonstelling in 
Chicago was in 1933 een partij van 13.500 series 
aanwezig, te koop in een aparte stand, in 
consigne aangeboden door ene Lou W. Kreicker, 
naar verluid voor US$ 5 (wat weer een stuk meer 
is dan de Chinese valuta). Ook waren er 
enveloppen te koop met een afgestempeld zegel 
waarop ter plekke naam en adres van de koper 
werden getypt. De Amerikanen waren echter niet 
happig: de Scott catalogus erkende de zegels niet 
en bovendien was er de depressie. Wat er na de 
beurs met de resterende series gebeurd is, is 
onduidelijk. Hedin heeft geprobeerd 3000 series 
aan Scott Stamp & Coin Company te slijten, 
maar zonder succes.  
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Aangetekende brief van Hedin naar Stockholm, 15/02/1933, gefrankeerd met twee series 
Op achterzijde gesigneerd en bijgefrankeerd met 25 ct. tot het juiste tarief van 65 ct. voor een brief 

van de 2e gewichtsklasse. Transit stempel Shanghai 18/02/33 en aankomst in Stockholm in maart 1933 
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Jaren later, in 1952, bracht Hedin (de zelfde?) 
3000 series op een andere manier aan de man. In 
het blad Stamp Collecting (24/04/1953) meldt 
Ernest A. Kehr:  

Niet lang voor de dood van kolonel Hans 
Lagerloef schreef zijn oude vriend Sven Hedin, 
de onsterfelijke onderzoeker, dat hij onlangs een 
kleine partij van de speciale zegels die door de 
Chinese posterijen voor zijn expeditie gemaakt 
waren had gevonden. ( ) De belangstelling 
voor postzegels van de kolonel was tot het eind 
zo groot dat hij onmiddellijk een telegram aan 
Hedin zond en de partij kocht, wetend dat 
wanneer hij dat niet deed de bejaarde heer 
Hedin zou kunnen overlijden en deze zeldzame 
zegels verloren zouden kunnen gaan voor de 
filatelie. De zegels kwamen bij zijn huis aan, 
maar kolonel Lagerloef maakte het pak nooit 
open. Hij was enkele maanden vóór dr. Hedin tot 
zijn vaderen verzameld!

  

De Zweedse multimiljonair Lagerloef was een 
grote verzamelaar die grote delen van zijn 
verzameling aan het Zweedse postmuseum heeft 
gedoneerd. Hij heeft voor dat doel bv. ook de 1 
en 2 c. Mauritius Post office aangeschaft! Het 
restant van zijn verzameling werd in 1953 via 
het veilinghuis Harmer verkocht. 
De Amerikaanse handelaar Kasimir Bileski uit 
Winnipeg heeft de partij van 3000 series buiten 
de veiling om uit de boedel gekocht. 
De afbeelding hieronder toont wat Bileski met 
zijn voorraad series heeft gedaan. Hij liet 
smaakvolle kaartjes drukken waarop een serie 
van de zegels (met een plakker) bevestigd werd. 
In deze vorm circuleert nog steeds een flink 
aantal series. 

 

Serie op speciaal gedenkblaadje  

De cataloguswaarde van deze serie is lang 
relatief laag geweest. In de Ma van 1947 staan 
de ongebruikte zegels voor $ 0,75 genoteerd. In 
Scott was de cataloguswaarde per zegel in 1950 
$ 1 per stuk (gebruikt of ongebruikt); in 1975 
was dat opgelopen tot $ 5 en in 1981 tot $ 15. In 
1989 noteerde de Stanley Gibbons ze voor GBP 
14 en in 1998 voor GBP 25 per stuk. 
De veilingopbrengsten voor door Hedin aan zijn 
zuster gestuurde brieven liggen rond 200 Euro.   

Zeldzaamheden uit de China Filatelie 
In de komende nummers wil ik proberen 
regelmatig eens een afbeelding te tonen van een 
zegel dat U hoogstwaarschijnlijk nooit in Uw 
verzameling zult kunnen opnemen omdat het 
eenvoudigweg té duur en te zeldzaam is.  
Als eerste in die reeks hierbij een afbeelding van 
een proefdruk van de clichés 27 en 28 van de 
Grote Draken, 3 ca rood, naast elkaar op een 
velletje Chinees papier. Uit de collectie van 
Starr, in 2005 bij Spink verkocht voor  21.000. 
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Speciaal stempel uit Shanghai  

In het vorig nummer werd door de heer V.d. 
Berg een vraag gesteld over een speciaal stempel 
dat hij op enkele zegels van de Japanse bezetting 
had aangetroffen. Van diverse kanten werden me 
afbeeldingen en vertalingen toegezonden.  
Het gaat om een stempel dat op 1 augustus 1943 
in Shanghai werd gebruikt bij de herdenking van 
het opheffen van de buitenlandse concessies in 
die stad. 
Het stempel komt vrij veel voor. Er zijn eerste 
dag enveloppen, allerlei kaartjes en vellen papier 
met dit stempel. Ik kreeg daarvan een aantal 
afbeeldingen, waarvan hieronder een fraaie, een 
speciale envelop voor de gelegenheid, 
uitgegeven door de Russische filatelistische 
vereniging in Shanghai. 

Hieronder een vertaling van de karakters in het 
stempel (van de hand van Hendrik Oranje).               

    

POSTZEGEL- en MUNTENHANDEL  
WIM SCHERMER 

 

MUIDERWAARD 717, 1824 XR ALKMAAR   TEL. 072  5125556 

Uitgebreide nieuwtjesdienst 

Gespecialiseerd in abonnementen van postzegels en fdc`s  
voor de gehele wereld 

Insteekboeken, albums, klemstroken, pincetten, loupes en pincetten 

Op alle filatelistische artikelen, met uitzondering van zegels, tien 
procent korting 
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Tweelinguitgiften van China V  

Rob van der Nol en Dick van Eijl  

Ook in deze aflevering kijken we naar een drietal 
dubbeluitgiften van de Volksrepubliek China. 
We maken een architectonische toer van 
Singapore, via muren in China en San Marino, 
naar Slowakije en de Chinese provincie Hebei.  

China  - Singapore   

 

Uitgegeven op 9 oktober 1996. Ontwerper Jiang 
Zhinan. 
China en Singapore brachten twee keer een 
tweelinguitgave uit. Eerst in 1996, daarna nog 
een keer in 2004. Deze laatste bewaren voor een 
volgende keer, in deze aflevering kijken we naar 
de fraaie uitgave uit 1996. 
Voor de eerste tweelinguitgave tussen China (Mi 
2770-2771) en Singapore (Mi 815-816) werd 
gekozen voor stadsgezichten. Uiteraard van 
Singapore zelf en voor de Chinese tegenhanger 
koos men voor Suzhou. 
Singapore is al eeuwen de springplank voor Azië 
en daardoor is het een aangename smeltkroes 
geworden van talen en culturen. Zo wordt er 
naast Chinees en Engels ook Maleis en Tamil 
gesproken. De kolonisatie door de Britten heeft 
zeker zijn stempel gedrukt op de stadstaat, maar 
toch is het een onmiskenbaar Aziatische stad. 
Op de voorgrond van het stadsgezicht van 
Singapore kijken we op de Collyer Quay met het 
Fullerton Building. In dit gebouw is het 
hoofdpostkantoor gevestigd en ooit stond op 
deze plaats Fort Fullerton. 
Verder is onder andere de Anderson-brug te 
onderscheiden evenals het acht meter hoge beeld 
van een leeuw - of beter half leeuw, half vis - dat 
als waterspuwer dienst doet. De naam Singapore 

komt uit het Sanskriet en betekent Stad van de 
leeuwen. Vandaar dus het stadswapen en dit 
beeld. Op de achtergrond zien we de skyline van 
Singapore zoals die heden ten dage is. 
Op het stadsgezicht van Suzhou zien we de Pan 
Men, wat zoveel als Muur Poort betekent. Het is 
de enige van de acht poorten uit de Warring 
States-periode die de tand des tijds heeft 
doorstaan. De twee verdiepingen op de poort 
werden pas in 1986 gebouwd ter viering van het  
2500 jarig jubileum van de stad. Op de 
voorgrond is de Wu-Men-brug te zien en de 
pagode is de Ruiguang-Pagode, het enige 
overblijfsel van een oud tempelcomplex. Op de 
achtergrond is de skyline te zien van het 
moderne Suzhou.  
In China verschenen een gemengde enveloppe 
en een setje maxi-kaarten.  

 

Chinese maxi-kaarten  

In Singapore verschenen niet alleen de twee 
zegels maar ook een bijzonder fraai blok, 
waarbij de zegel met het Chinese stadsgezicht 
een andere waarde heeft dan de losse zegel. 
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Chinese dubbelenveloppe  

Ter gelegenheid van de Singapore-China Stamp 
Exhibition, gehouden van 9-13 oktober 1996, 
werd een deel van de oplage van deze blokken 
van een opdruk voorzien. Ook verscheen er een 
gemengde enveloppe.  

 

Blokjes van Singapore  

 

Dubbelenveloppe Singapore 

China  - San Marino 

  

Deze emissie verscheen op 6 mei 1996 ter 
viering van de 25-jarige diplomatieke 
betrekkingen. Ontwerper Tian Liming. 
Het thema van de tweelinguitgave tussen reus 
China (Mi 2712-2713) en dwerg San Marino (Mi 
433-434) is heel opvallend: een muur. Een 
heeeele lange in China, en een leuk kleintje in 
San Marino. Voor de zegels werd een fraaie, 
doorlopende afbeelding geschilderd waarop de 
Chinese Muur overgaat in de muur van San 
Marino. 
De Chinese Muur bestaat eigenlijk niet. Of beter 
gezegd, wat de meeste mensen er onder verstaan, 
bestaat niet. In werkelijkheid is wat wij heden 
ten dagen verstaan onder de muur, een 
verzameling van muren uit verschillende 
dynastieën. De eerste muur werd gebouwd in 
opdracht van de eerste keizer van China, 
Qinshihuangdi (Qin-dynastie 221-209 voor Chr.) 
als bescherming tegen de invallende Mongolen. 
Het was niet een stenen muur zoals nu, maar hij 
werd opgebouwd uit aarde en stro. 
Honderdduizenden mensen hebben aan die muur 
gewerkt. En als je bedenkt dat Qin er een enorm 
leger op na hield en ook nog eens tot de bouw 
van zijn inmiddels wereldberoemde graf had 
bevolen, laat het zich gemakkelijk raden dat er 
alleen nog vrouwen, kinderen en bejaarden thuis 
zaten. Alle mannen werkten zo'n beetje voor de 
keizer. 
Na het ineenstorten van het rijk van Qin raakte 
ook de muur in verval, om pas in de Ming-
dynastie (1368-1644 bekend door zijn blauwwit 
porselein) weer in bloei te komen. Oude stukken 
van de muur werden opnieuw opgebouwd, 
andere, bestaande muren, werden in het parcours 
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opgenomen en er werden nieuwe stukken aan 
toegevoegd. 
De legende wil dat er in iedere meter van de 
muur een lijk ligt begraven. Het aantal 
slachtoffers dat tijdens de bouw te betreuren viel 
evenaart in ieder geval het aantal meters dat de 
muur telt, maar in werkelijkheid zijn er maar 
bitter weinig skeletten in de muur gevonden.  
Het zou ook niet erg verstandig zijn geweest om 
lichamen in de muur te verwerken, want na het 
vergaan zou er een ruimte ontstaan waardoor de 
muur instabiel zou kunnen worden. 
De derde versie van de muur stamt uit de Qing-
dynastie waar wederom stukken werden 
gerenoveerd en nieuwe stukken aangebouwd. 
De muur was er niet alleen om de vijand buiten 
te houden - en misschien ook om het volk binnen 
te houden - maar het was ook een goed 
communicatiemiddel. Door het enorme aantal 
wachttorens dat er in de muur was verwerkt, 
konden met relatief hoge snelheden berichten 
worden doorgegeven aan Beijing. Dat gebeurde 
met rooksignalen die werden gemaakt met een 
wisselend aantal vuurtjes gestookt van 
vossenpoep. Het verbranden van die poep gaf 
namelijk mooie, strakke rookkolommen die zich 
niet met elkaar vermengden. 
De muur uit San Marino is heel wat minder 
indrukwekkend, maar lieflijker met zijn elegante 
torentjes. Het getoonde punt is Monte Titano bij 
de hoofdstad, eveneens San Marino genaamd. 
San Marino is naar verluid de oudste nog 
bestaande republiek ter wereld (sinds 1263), 
rondom grenzend aan Italië en ligt zo'n 700 
meter boven zeespiegel. 
Het zou in het jaar 301 gesticht zijn door de 
heilige Marinus, een monnik en steenhouwer die 
probeerde te ontkomen aan de Christen-
vervolgingen van keizer Diocletianus.  

 
De zegels van San Marino verschenen ook in een 
blokje. In China verscheen een gemengde fdc en 
een set maxi-kaarten.  

 

Chinees postkantoorvel  

 

Chinese gemengde FDC  

 

Chinese maximumkaart   
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China  - Slowakije 

  

Uitgegeven op 12 oktober 2002. Ontworpen 
door Rudolf Ciganik uit Slovenië. 
Ook voor de tweelinguitgifte tussen China (Mi 
3394-3395) en Slowakije (Mi 433-434) staat 
architectuur centraal. In een doorlopend paneel 
staat aan de linkerzijde een Slowaaks kasteel dat 
overgaat naar een Chinees paviljoen. 
Het kasteel is dat van Bojnice, dat dateert uit de 
twaalfde eeuw. Het oudst bewaard gebleven 
document waarin het kasteel wordt genoemd, 
stamt uit 1113. Oorspronkelijk was het een 
gotisch kasteel, maar later werd het heringericht 
in renaissance stijl. 
Nadat het aan het einde van de 18 eeuw in verval 
raakte, werd het in 1852 gekocht door graaf Jan 
Frantisek Palffy, een puisant rijke 
kunstliefhebber die eveneens kastelen en 
paleizen bezat in onder andere Wenen, 
Boedapest en Venetië. Hij liet het kasteel 
compleet renoveren en bepaalde in zijn 
testament dat na zijn dood het kasteel 
opengesteld moest worden voor het publiek. 
Het paviljoen op het Chinese deel van de emissie 
is het Congtai Paviljoen in Handan (Hebei 
provincie). Het gebouw is zo'n 2300 jaar oud en 

stamt uit de Warring States-periode. 
Oorspronkelijk stonden er op de kunstmatig 
aangelegde terrassen een reeks van met elkaar 
verbonden paviljoens. Het complex werd 
gebouwd in opdracht van hertog Wuling van de 
Zhao-staat om er troepeninspecties te houden en 
dansvoorstellingen te aanschouwen. 
Tegenwoordig is er nog maar één gebouw over. 
In China verscheen naast de gebruikelijke 
dubbelenveloppe en maxi-kaarten ook een 
velletje met 5 setjes zegels.  

 

Chinees velletje  

 

Chinese dubbelenveloppe 
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Chinese maximumkaarten 

In Slowakije verscheen een fdc, de zegels 
werden uitgebracht in velletjes met 4 setjes 
zegels. 
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Wuhu Local Post  

Hendrik Oranje  

De studiegroep heeft als handboek studies van 
de hand van Hendrik Oranje uitgegeven over de 
lokaal post van Amoy (1983), Chefoo (1985), 
Chungking (2000) en Foochow (1990). Ook over 
de andere steden met lokaal post zijn echter 
interessante studies te maken die gegevens 
toevoegen aan wat daarover algemeen bekend 
is. Hendrik Oranje heeft een aantal 
studieresultaten vastgelegd in rondzendbrieven 
(Newsletter Chinese Local Posts) die in 1984 en 
1985 in lage oplage verspreid zijn aan collega-
specialisten. Hij heeft erin toegestemd dat delen 
daaruit via ons Bulletin nu ook voor een breder 
publiek toegankelijk worden.  

Deze eerste aflevering gaat over de uitgiften van 
de Wuhu Local Post. Wuhu is een stad in de 
provincie Anhwei, aan de Yangtse rivier, 
ongeveer 450 km van de zee. In 1876 werd het 
als verdragshaven voor de buitenlandse handel 
geopend. Er vestigde zich een buitenlandse 
gemeenschap, waarvoor in 1894 een lokaal 
postdienst werd geopend. Die heeft in de periode 
tot 1897 105 zegels uitgegeven (zoals 
beschreven in de SG catalogus), waaronder een 
groot aantal zegels met opdrukken die ook nog 
in twee kleuren zijn uitgevoerd. Een forse 
productie dus.  

Druktechniek 
In alle publicaties over de zegels van de Wuhu 
Local Post wordt gezegd dat deze zegels 
lithografisch (met steendruk) vervaardigd zijn. 
Bij het bestuderen van de zegels in mijn 
verzameling viel me echter op dat er ook met 
boekdruk gemaakte zegels tussen zaten. Dat kan 
je zien aan de zwaarder geïnkte zijkanten van de 
lijnen in de tekening. Die worden veroorzaakt 
door de druk van de pers die de inkt naar de 
zijkant van de lijnen drukt. De in boekdruk 
vervaardigde zegels zijn ongetwijfeld echt en 
sommigen hebben de zelfde typerende 
afwijkingen die bekend zijn voor de met 
steendruk gemaakte zegels. 
Als mijn waarnemingen correct zijn, moet de 
eerste oplage met boekdruk gedrukt zijn en 
moeten die platen later gebruikt zijn voor het 

prepareren van de steen voor de 2e 

(lithografische) druk. Ik heb alle boekdrukzegels 
op kleur gesorteerd en denk dat ze bij de eerste 
uitgifte horen. Omdat er echter bij eerste en 
tweede druk veel kleurschakeringen zijn kan ik 
daar niet volledig zeker van zijn. 
Commentaar van de heer Lane: bij geperforeerde 
zegels is het onderscheid tussen eerste en tweede 
druk eenvoudig te maken: de eerste druk heeft 
perforatie 12, de tweede perforatie 11. Die 
laatste heeft qua kleur en druk een lagere 
kwaliteit. Niettemin is het onderscheid bij 
ongeperforeerde zegels niet altijd duidelijk.  

Kenmerken bij de 1 ct. bruin  

  

Ik heb een veldeel van 24 zegels van de 1 c bruin 
van de 1e uitgifte van Wuhu. Dat is op 
onhandige wijze uit elkaar gescheurd en later 
weer samengevoegd. Omdat de afgescheurde 
zijkanten van de zegels goed op elkaar 
aansluiten ben ik ervan overtuigd dat de 
reconstructie correct is. Bij deze zegels heb ik 
een aantal afwijkingen geconstateerd die 
kennelijk constant zijn voor de betreffende 
positie. Verschillende losse zegels uit mijn 
collectie hebben dezelfde afwijking. Verder heb 
ik een blok van vier waarvan twee zegels 
constante afwijkingen vertonen en een los 
exemplaar, waarop ook duidelijke afwijkingen te 
zien zijn. Ik heb die allemaal in onderstaande 
tekening aangegeven. 
Van de heer Lane hoor ik dat het veldeel in de 
linkerbovenhoek van het vel thuishoort. Hij kan 
de voor de posities 4, 11, 13, 15, 21 en 25 
aangegeven afwijkingen duidelijk in zijn vel 
terugvinden. Het blok van vier en het losse zegel 
kon hij helaas niet plaatsen.  
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Gebruik van stempels  
De heer Lane schrijft het volgende. De meeste 
stempels komen zowel op de 1e als de 2e druk 
van de 1e emissie voor. Ik was verbaasd te zien 
dat het stempel met drie ringen en met een 
datum door het midden in blauw of violet of 
zonder datum alleen maar op zegels met 
perforatie 12 voorkwamen. 
Het schaarse enkelringsstempel met een C boven 
de datum komt met beide perforaties voor, 
hoeveel meestal op perforatie 11. 
Het dubbelrings datumstempel met geschreefde 
letters heb ik maar op twee zegels gezien, beide 
met datum augustus 1894 op de ½ c. en 1 c. met 
perforatie 12.  

Proef 
In een verzameling die ik enige tijd geleden 
kocht vond ik het getoonde blok van 7 zegels 
van de 5 c. van de 1e uitgifte. De zegels zijn 
gedrukt op dun gestreept papier 
(sigarettenpapier) en zijn van de 2e druk. Als U 
ook in het bezit bent van proeven, laat dat dan 

weten zodat we kunnen inventariseren wat 
bestaat.  
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Opdruk Postage Due

 
De opdruk Postage Due is (voor alle waarden) 
zowel te vinden op de 1e als op de 2e druk van de 
1e emissie en is ook aangebracht op de zegels 
van de 2e emissie. 
De opdruk bestaat in drie typen, die van elkaar 
verschillen door de vorm van de P.   

 

Type I                   Type III  

Bij type I eindigt de verticale poot van de P op 
de krul (zoals afgebeeld) 

Bij type II steekt de verticale poot van de P door 
de krul heen 
Bij type III ontbreekt de krul geheel (zie 
afbeelding)  
De typen I en II komen veel vaker voor dan type 
III. Dat hangt samen met het bestaan van 
verschillende zettingen van de overdruk. 
Door de heer George T. Luzitano is aan de hand 
van een aantal complete vellen en veldelen het 
volgende overzicht van bestaande zettingen van 
de overdruk gemaakt. 
Hieronder staan die geïllustreerd. Daarbij is 
belangrijk dat in sommige verticale rijen een 
extra afwijking aanwezig is in de opdruk, nl. 
breuken in resp. de letter o, de letters a en e en 
de letter D (breuk in de krul).  

Zetting 1 (rij van 10, 10 maal verticaal herhaald voor het vel van 100)  

Positie 
Type P 
Afwijking   

1 
I 

2 
I 

3 
I 
o

 

breuk

 

4 
II 

5 
I 

6 
II 

7 
I 

8 
II 

9 
II 
a&e 
breuk

 

10 
I 
D

 

breuk

   

Zetting 2 (rij van 10, 10 maal verticaal herhaald voor het vel van 100)  

Positie 
Type P 
Afwijking   

1 
II 
a&e 
breuk

 

2 
I 

3 
I 
D

 

breuk

 

4 
II 

5 
I 

6 
I 

7 
I 

8 
II 
o

 

breuk

 

9 
II 

10 
I 

  

Zetting 3 (waarschijnlijk rij van 10, 10 maal 
verticaal herhaald voor het vel van 100)  

I 
D

 

breuk

 

II 
a&e 
breuk

 

I 
D

 

breuk

 

II 
a&e 
breuk

  

De heer Luzitano heeft een blok van 4 met 
bovenstaande kenmerken, dat dus niet past in 
één van de zettingen 1 of 2. Dit is de enige 
aanwijzing voor het bestaan van een derde 
zetting. Als iemand dit kan bevestigen en kan 
aangeven hoe de zetting er verder uit ziet zou dat 
erg mooi zijn.  

Zetting 4  
Deze zetting is beschreven door Charles Dougan 
in de China Clipper, 34, no 2, pag. 27-30. Hij 
bestaat uit blokken van 20 zegels, 10 
horizontaal, twee verticaal. De bovenste rij 
bestaat uit opdrukken van typen I en II, de 
onderste rij heeft allemaal type III.  
Het blok wordt verticaal vijf maal herhaald voor 
het vel van 100. 
De heer Luzitano heeft een ander vel met de 
zelfde zetting.  

Zetting 5 
De heer Luzitano heeft een foto gezien van wat 
eruit ziet als een horizontale strip van 3 zegels 
met de typen I, II en III samenhangend; die kan 
dus niet uit zetting 4 komen. Als er iemand is die 
kan bevestigen dat er voorbeelden zijn van 
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horizontaal samenhangende zegels van type III 
met type I of II dan zou het bestaan van zo n 
vijfde zetting bevestigd kunnen worden.  

Voorkomen van type III 
Zegels met een opdruk met type III zijn veel 
zeldzamer dan die met type I of II. Het is daarom 
duidelijk dat zetting 4 en ook 5 (als die 
inderdaad bestaat) veel minder zijn toegepast 
dan de zettingen 1, 2 en 3 (als het bestaan van 
die laatste bevestigd wordt). 
Het bestaan van zegels met opdruk type III 
wordt in de Stanley Gibbons catalogus alleen 
vermeld voor de 1 c. 1e emissie, 1e druk en de 10 
c. 1e emissie, 2e druk. 

Er zijn er echter méér. Uit mijn eigen collectie 
toon ik hieronder de waarde 2 c. van de 1e 

emissie met de opdruk type III, en ook de 2 c. 
van de 2e emissie met die zelfde opdruk. Het 
bestaan van zegels van de 2e emissie met opdruk 
type III is verder nog nergens vermeld.  

               

     

Zeldzaamheden uit de China Filatelie  

Nog twee grote zeldzaamheden uit de China-
filatelie, die vorig jaar onder de hamer kwamen.  

Ten eerste de $1 vliegende gans rood, met 
kopstaande opdruk Republiek , in 1912 
gemaakt door het Statistical Department in 
Shanghai (S.G. 204a, Chan 164b). Fraai gebruikt 
met stempel uit de provincie Kwangtung. Er zijn 
slechts 9 of 10 exemplaren bekend. Uit de 
collectie van Sir Percival David, in november 
2005 bij Spink verkocht voor  14.000.  

   

1914-19 First Peking Print $2 zwart en blauw 
met het centrale ontwerp kopstaand. Van deze 
beroemde foutdruk is slechts één vel van 50 
stuks ontdekt in een postkantoor in Hankow. Dit 
exemplaar heeft een rechter velrand en is 
bevestigd op een briefstukje met compleet 
Shanghai 1923 (15 mei) tweetalig stempel. Van 
deze afwijking zijn slechts twee exemplaren 
gebruikt bekend; één op een brief van 29 oktober 
1923, dit is het andere exemplaar. Het zegel is 
afkomstig uit de verzameling van Sir Percival 
David. Het werd bij Spink verkocht in november 
2005 voor  42.000  
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Duitse China-filateliste geëerd  

In vorige nummers toonden we al enkele 
voorbeelden van speciale uitgiften in de vorm 
van een velletje met speciale zegels en 
siervelden die een bepaald thema tonen. 

Van Carla Michel kregen we een exemplaar van 
het velletje dat door de Chinese posterijen aan 
haarzelf gewijd is. Daarin zijn acht exemplaren 

van zegel 2005-Z1 (afbeelding van de Chinese 
Muur) gecombineerd met twee verschillende 
foto s van Carla Michel. Op het velletje zijn ook 
verschillende uitgaven van onze Duitse 
zustervereniging afgebeeld met de tekst: 
Bekende Duitse China-filateliste Carla Michel .  

  

Op 21 april van dit jaar werd ter gelegenheid van 
het verschijnen van dit velletje een bijeenkomst 
gehouden in de hal van de Vereniging van het 
Chinese volk voor de vriendschap met het 
buitenland in aanwezigheid van vele bekende 
figuren uit de Chinese filatelie. Carla Michel 
werd daar geëerd als vriendin van het Chinese 
volk. Als voorzitter van de Duitse studiegroep 
bezocht ze vanaf 1988 regelmatig China en 
onderhield nauw contact met de zich 
ontwikkelende filatelistische gemeenschap. Dat 
was aanleiding voor de Chinese posterijen met 
de productie van dit velletje in te stemmen.  

  

Belangstellenden kunnen het velletje bestellen 
via: 

Agentur Richard Borek, z. Hd. Frau Kadelka 
Theodor-Heuss-Str. 7 
38090 Braunschweig, Duitsland 



 

China Filatelie 2006 69  

Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China         

8 juni  serie 2006-13

 

De viering van het 50ste jaar na de oprichting van China s ruimtevaart programma. China heeft in die 
50 jaar onafhankelijk haar ruimtevaart industrie ontwikkelt en heeft daarbij veel vernieuwingen 
gebracht. Niet alleen op nucleair gebied en de bouw van satellieten, maar ook de bemande ruimtevaart 
heeft China geplaatst bij het paar landen met geavanceerde technologie op het gebied van ruimtevaart. 
Twee zegels van 80 fen (se-tenant) in vellen van 16 zegels, met op één van de zegels het bemande 
ruimteschip de Shenzhou VI.    

20 juni  serie 2006-18

 

Gezamenlijke uitgifte met Polen. Twee zegels van 80 fen 
tonen goud- en zilverwerk op hoog niveau. Binnenkort 
meer hierover in een volgend hoofdstuk van de 
tweelinguitgiften. Uitgebracht in vellen van 16 zegels.             

30 juni  serie 2006-14

 

De 2e serie vroege leiders van de communistische partij van China. Vijfmaal 80 fen in vellen van 20 
zegels tonen de beeltenis van Gao Junyu (1896-1925), Wang Hebo (1882-1927), Su Zhaozheng (1885-
1929), Peng Pai (1896-1929) en Deng Zhongxia (1894-1933).        

1 juli  serie 2006-15

 

De opening voor het verkeer van de Qinghai-Tibet spoorlijn. De langste en hoogste spoorlijn ter 
wereld met een lengte van 1956 km van Xining in de provincie Qinghai naar Lhasa in Tibet. De aanleg 
van het nieuwe gedeelte, 1142 km lang, van Germu naar Lhasa startte op 29 juni 2001. Een spoorlijn 
waarbij de constructeurs voor diverse venijnige problemen werden geplaatst. Bevroren grond, zuurstof 
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gebrek bij extreme kou en kwetsbare natuur. Drie zegels van 80 fen uitgebracht in vellen van 16 
zegels.  

8 juli  serie 2006-16

 
Het natuurreservaat Kanasi ligt op 
de zuidelijke heuvelzijde van de 
Altaiberg in het graafschap Burqin 
in het noorden van Xinjiang en 
bestrijkt een gebied van 2500 
vierkante kilometer. Het boogt op 
een goed beschermd geheel 
ecologisch systeem met gletsjers, 
bergen met besneeuwde toppen, 
bossen, grasland, meren en 
rivieren. Een thuis voor vele wilde 
planten en zeldzame dieren. In 
1986 aangewezen als nationaal 
natuurreservaat.  

26 juli  serie 2006-17

 

Van alle natuurrampen vormt de aardbeving een van de grootste 
bedreigingen voor de mens. Op het gebied van seismische activiteiten 
van het vaste land staat China bovenaan. De aardbeving in Xingtai in 
1966 met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter heeft China een 
nieuwe aanzet tot onderzoek gegeven en heeft in die 40 jaar veel 
vooruitgang geboekt. 
Een zegel van 80 fen uitgegeven in vellen van 20 zegels met daarop 
afgebeeld de wereldbol met grafiek en het befaamde meetinstrument uit 
de oudheid. 

D.v.E.   

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)           

14 juli 2006 Koraalvissen II (SP 489) 
Als vervolg van de op 16 mei 2006 uitgegeven serie Koraalvissen, wederom een viertal zegels met 
deze vissen uit de rijke natuur rondom Taiwan. 
$   5  (1,1) Clown anemoonvis (Amphiprion ocellaris) 
$   5  (1,1) Moorse afgod (Zancus cornutus) 
$  12 (1,1) Geelstaart coris (Coris gaimard) 
$  12 (1,1) Langneus havikvis (Oxycirrhitis typus)  
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4 augustus 2006 Kunst uit de Sung Dynastie (SP 490) 
Om de interesse en de kennis van de Chinese kunst te 
bevorderen, werd een viertal zegels en een velletje met kalligrafie 
en schilderkunst uit het bezit van het Nationaal Paleismuseum 
uitgegeven. 
$  5  (0,8)  Gedicht in 7 karakter coupletten (HangT íng-chien) 
$  9  (0,8)  Kalligrafie op Szechwan zijde (Mi Fu) 
$ 12 (0,8)  Detail uit Eksters en Haas van Tsúi Po 
$ 15 (0,8)  idem, ekster op tak 
Velletje (0,7) met de zegels van $ 12 en $ 15 in het hele 
schilderijstuk.                        

16 augustus 2006 Libellen (SP 491) 
Na de uitgifte van Rivierlibellen (2000) en Vijverlibellen (2003) volgden nu een viertal zegels met 
libellen die in en bij de rijstvelden te vinden zijn. Velletje (0,65) met een rijstveld en de vier zegels. 
$  5  (0,7)  Crocothemis servilia servilia 
$  5  (0,7)  Orthetrum pruinosum neglectum 
$ 12 (0,7)  Diplacodes trivialis 
$ 12 (0,7)  Orthetrum sabina sabina 
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30 augustus 2006  Lievelingsdieren III (DEF 124) 
Na de dieren uitgiften van december 2005 en maart 2006 zijn 
hier weer twee honden en twee katten. 
$  1  (8,0)  Yorkshire terriër 
$  9  (6,0)  Dwergkeeshond 
$ 15  (6,0)  Abessijnse kat 
$ 20 (16,0) Noorse boskat.      

NB. Achter de waarde van de zegels is tussen haakjes de oplage in miljoenen vermeld.  

Ger van Dr. 


