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Redactioneel
Herkent U hem nog? Het heeft dit keer wel een
hele tijd geduurd voordat een nieuw nummer van
ons blad in Uw bus valt; welgeteld een half jaar.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling: het tweede
nummer van de jaargang in november
uitbrengen. Maar ja, geen kopij, geen blad.
Nu heb ik inmiddels weer een aantal leuke en
mooie bijdragen gekregen. Daarmee kan ik U
weer een kwalitatief aantrekkelijk nummer
voorschotelen, in mijn ogen althans.
Het begint met een artikel over de (mogelijke)
primeur van het verschijnsel postzegel op
Chinese bodem: een met raadsel omgeven
uitgifte, maar oud is hij zeker!
Daarnaast een fraai geïllustreerd artikel, dat we
mochten overnemen uit het Maandblad Filatelie,
over het Terracottaleger dat het graf van de
eerste keizer van China bewaakt.
Hendrik Oranje toont weer eens wat van zijn
noeste filatelistisch onderzoek, dit keer naar
plaatkenmerken bij enkele zegels van Noordoost
China.
Nog wat kortere artikelen en de vaste rubrieken
maken van het blad weer een gevarieerd en naar
ik hoop boeiend geheel.
Ik vrees dat de jaargang 2007 het met drie
nummers zal moeten doen, maar er komt in ieder
geval nog een decembernummer (al zal dat wel
weer rond het Chinese nieuwjaar verschijnen).
Zoals U hebt begrepen: er is nog ruimte voor Uw
bijdrage in dat nummer! Verras mij en Uw
medeleden eens met een bijdrage van Uw hand!

Bestuursmededelingen
Verslag van de bijeenkomst 9 juni 2007
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 25
aanwezigen leden van harte welkom.
Dhr. Hendrik Oranje heeft de veilinglijst voor
deze juni veiling gemaakt en heeft toegezegd
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november 2007
ook de kavels voor september en november te
verzorgen. Echter zijn voorraad postzegels raakt
ook eens op.
Mocht e.e.a. niet lukken dan zal in de komende
bestuursvergadering en de jaarvergadering,
volgend jaar, verder worden besproken hoe wij
hiermee verder gaan.
Johan Sevenhuijsen heeft aan de aanwezige
leden het nieuwe bulletin uitgereikt, zoals
gewoonlijk weer met een verscheidenheid aan
bijdragen. Er is in de vorige bijeenkomst
opgeroepen om kopij in te leveren en gelukkig is
daarop door verschillende leden gereageerd. Het
gebrek aan kopij blijft echter het regelmatig
verschijnen van het blad in de weg staan. De
oproep om bij te dragen, al is het maar met korte
artikelen, blijft dus actueel.
Dick van Eijl vertelt dat de Vriendschapsvereniging Nederland China zijn 30 jarig
jubileum op 25 augustus te Arnhem viert.
Rondvraag: Dhr. Hammes stelt voor om
belangwekkende artikelen uit oude nummers van
het bulletin te herplaatsen, omdat er veel nieuwe
leden in de studiegroep zijn bijgekomen. Johan
Sevenhuijsen vertelt dat hij daar wel eens een
enkele keer gebruikt van maakt, maar dat er nu
een studie wordt gemaakt om de hele inhoud van
de oude jaargangen op een CD-Rom te plaatsen
en dit er hoopvol uitziet. Hij nodigt de hr.
Hammes echter uit om interessante lectuur om te
zetten in kopij en indien gewenst te
moderniseren. Dhr. Hammes zal zich hierover
beraden.
Na de pauze worden er 80 kavels geveild, onder
deskundige leiding van Hendrik Oranje. Deze
kavels werden soms met een kwinkslag
afgeslagen en brachten goede prijzen op, er was
voor elk wat wils.
Om 12.45 uur werd deze bijeenkomst afgesloten.
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Veilingkavels
Zoals in het verslag al is aangegeven is er een
nijpend gebrek aan veilingkavels voor onze
verenigingsveiling. Het bestuur vraagt u daarom
met klem om te willen kijken naar de doubletten
in uw verzameling en deze dan ter beschikking
stellen voor de komende veilingen. U kunt deze
bij Hendrik Oranje of bij de voorzitter inleveren.
Commissie nalatenschappen
Het komt voor dat het bestuur van de
Studiegroep China Filatelie wordt benaderd
door mensen die van plan zijn hun verzameling
te verkopen of die, via een erfenis, in het bezit
van een verzameling zijn gekomen. Zij willen
weten op welke wijze zij deze het beste ten gelde
kunnen maken. Natuurlijk zullen wij eerst
trachten de aanvrager tot continuering van de
verzameling te bewegen. Mocht dit niet lukken,
of is de verzameling het eigendom van meerdere
personen, dan zijn wij bereid alle mogelijke
moeite te doen om de aanvrager op de juiste
manier voor te lichten en de verzameling zoveel
als mogelijk is binnen de studiegroep te
verkopen.
Binnen de vereniging bestaat een nalatenschappencommissie, die aanvragers op dat
gebied terzijde staat. Zij zullen in de eerste
plaats een gesprek hebben en indien gewenst een
(gratis) taxatie doen naar de waarde van de
verzameling, zodat de aanvrager een idee krijgt
van de opbrengst. De commissie werkt alleen op
aanvraag en kan binnen bepaalde grenzen een
redelijke inschatting maken over de uiteindelijke
opbrengst.
Alle aanvragen dienen rechtstreeks aan het
bestuur te geschieden,
Rob Ronde
Wat kunt U met de NBFV ledenpas?
Voor alle leden van de studiegroep is een
NBFV-ledenpas beschikbaar. De kaart is geldig
in de jaren 2007, 2008 en 2009. Aan de pas zijn
geen kosten verbonden voor de leden van de bij
de NBFV aangesloten verenigingen. Waar kunt
U de kaart momenteel voor gebruiken?
Voor individuele leden kost een abonnement bij
Michel-Online-Katalog normaal Eur 4,90 per
maand. Voor ledenpashouders heeft de NBFV
een korting kunnen bedingen van maar liefst
Eur. 1,90 (bijna 40%) waardoor die dus slechts
Eur. 3,-- per maand betalen. Uw abonnement
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wordt gecheckt en voor akkoord bevestigd aan
Michel.
Een korting van 50 % op de toegang tot het
Museum voor Communicatie in Den Haag in de
periode van 1 september 2007 tot 31 december
2008.
Een korting van 15% op het boek Spaar de
bomen bij alle postkantoren in Nederland. De
kortingsaanbieding geldt van 15 mei 2007 tot 31
december 2007, zolang de voorraad strekt
De firma Present Company uit Damwoude biedt
U belangrijke kortingen als U bij hen iets bestelt.
Uiteraard zullen de kortingsmogelijkheden
toenemen. De NBFV is in gesprek met TNT om
extra voordelen te bewerkstelligen bij de
commerciële activiteiten van Collect Club. Ook
wil de NBFV kortingen bedingen op de
toegangsprijzen voor ledenpashouders bij GSEevenementen zoals de Postex.
De hoofdsponsor van de pas is TNT Post,
daarnaast zijn het Veilinghuis Van Dieten en de
firma Present Company sponsoren.
De pas blijft eigendom van de Nederlandse Bond
van Filatelisten-Verenigingen te Utrecht. Bij
beëindiging van het lidmaatschap wordt het lid
verzocht zijn/haar pas in te leveren bij het
secretariaat van de Studiegroep China Filatelie.
De secretaris zal de pas dan vernietigen.
Miep Ronde

25 jaar geleden
In het 2e nummer van de jaargang 1982 staat een
uitgebreid artikel over de ontwikkeling van de
Chinese spoorwegen en over de zegels die door
alle verschillende postautoriteiten in de loop der
jaren in China zijn uitgegeven met spoorwegmotief.
Ook een flink en interessant artikel over de
staatspostdienst en de particuliere postbedrijven
in het oude China. De oorsprong van de post was
2500 jaar geleden. Pas in 1878 ontstond de
Keizerlijke post, tot die tijd was de particuliere
postbezorging dominant. In 1934 werd die
uiteindelijk verboden.
Tenslotte valt ook de volgende oproep te lezen:
De schrijfmachine van onze afdeling
boekwinkel/bibliotheek
is
onbruikbaar
geworden. Is er nog iemand onder onze leden die
nog een redelijke machine heeft te missen?
In 25 jaar is er toch wel heel wat veranderd,
realiseer je je dan.
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De Shanghai-Amoy-Ningpo-Hong Kong bogus issue - de eerste Chinese zegel?

Jozef Wagemakers
In Le Timbrophile , een Frans maandblad voor postzegelverzamelaars, stond in het decembernummer
van 1864 (!) een voor de China filatelie opmerkelijk bericht:
China We hebben zojuist een serie pas uitgegeven zegels ontvangen die nog niet in omloop
zijn. Zij zijn uitgegeven door de stoomvaartmaatschappij Tanqui, die de dienst tussen Amoy,
Ningpo, Hong-Kong en Shanghai onderhoudt. Wij tonen de afbeelding van een daarvan. Het
zijn kopergravures, in kleur op wit papier gedrukt en ongetand. 5 cents rood; 10 cents geel.
Dat zijn tot op heden de enige uitgegeven waarden.
In het Duitse Magazin fur Briefmarken Sammler uit maart 1865 staat de naam van de
stoomvaartcompagnie als Gunquin aangeduid. In beschikbare lijsten van maatschappijen die in die tijd
in China actief waren is overigens geen maatschappij met een van beide namen terug te vinden.
Het is opmerkelijk dat in beide genoemde bladen de uitgiften van de Shanghai Local Post pas later
worden gemeld dan deze zegels. Het bestuur van de buitenlandse gemeenschap in Shanghai had in
1863 een postsysteem opgezet, maar de eerste zegels werden pas in de loop van 1865 uitgegeven.
De Amoy-Ningpo-Hong Kong-Shanghai uitgifte is dus de eerste zegeluitgifte met China als motief. De
werkelijke status van deze uitgifte is echter nog steeds onduidelijk, er is heel weinig over bekend.
Livingston (1) noemt het complete bogus and of unknown origin.
Of dit zegel ooit bedoeld is voor een scheepslijn Hong Kong
Shanghai of dat het echt een
fantasieprodukt is, is mij niet duidelijk. In elk geval zijn geen gebruikte exemplaren gevonden.
Het centrale ontwerp bestaat uit 3 lagen, lucht

land water.

Bovenin een jachtvogel (adelaar of valk (?) met in de bek een banier met rechts het inschrift Fanqui .
Fanqui is de term voor de buitenlandse handelaren in Canton. Van oorsprong een scheldwoord, dat
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letterlijk barbaarse1 geest betekent. Op zijn minst verwonderlijk dat iemand zo n scheldwoord op
een zegel gebruikt. Tot midden 1850 is Fanqui de gebruikelijke transliteratie uit het Chinees, daarna
wordt meestal Fankwei of fankwae gebruikt. De term raakt na pak weg 1890 in onbruik en wordt
dan vervangen door het bekendere gweilo (foreign devil). Een buitengewoon interessante verhandeling
over dit begrip en de verschuiving van de betekenis door de tijd heen is te vinden op
http://sunzi1.lib.hku.hk/hkjo/view/26/2600792.pdf

Het middelste gedeelte van het ontwerp toont links een man in Japanse stijl met paraplu en zwaard, in
het midden een wat merkwaardig gestileerde pagode en rechts 4 Chinese karakters. De karakters zijn
zeer onbeholpen getekend en het is vrijwel zeker dat de graveur geen Chinees of Japanner is. Mogelijk
staat er tian bao xing shi ,

Helaas heb ik niet kunnen achterhalen wat dit betekent in ca. 1860. Eén schrijver koppelt de eerste 2
karakters aan de keizer Tempo (1830 1844) van Japan, xing betekend welvarend(heid). Ook hier
geldt wat doet een Japanse keizer op een zegel bedoeld voor China ?

Het onderste paneel in het centrale ontwerp toont een door stoom ondersteunde zeilboot. Op dat
moment het laatste snufje op het gebied van de scheepvaart. Dit type boot, door een schroef
aangedreven stoom/zeilboot is de opvolger van de paddle-wheel steamer. De eerste boten met
1

Barbaars is hier op te vatten als niet behorend tot het echte China , in dezelfde geest dat alles barbaars was dat niet tot het Romeinse
Rijk behoorde. Alle randgebieden van China worden beschouwd als barbaars .
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schroefaandrijving worden zo rond 1853-53 in gebruik genomen. Een scheepshistoricus kan mogelijk
uitvinden welk schip er hier geportretteerd is. De configuratie met 2 masten vóór de schoorsteen is vrij
ongebruikelijk. Een soortgelijk schip, de England vervoerde post tussen Engeland en India.

De elementen rond het centrale ontwerp zijn
opgebouwd uit los zetsel, de ornamenten e.d.
behoren tot het standaard materiaal van een
drukker.
De zegels zijn gedrukt in litho (en dus niet in
koperdiepdruk, zoals het Franse tijdschrift
beweert), formaat ca. 23 x 27 mm en ongetand.
Het is niet bekend waar deze zegels gedrukt zijn.
China is vrijwel zeker onmogelijk, er zijn op dat
moment geen drukkerijen die in staat zijn dit
soort hoogwaardig litho drukwerk te maken.
Mogelijk Japan maar de uiterst primitieve
bewerking van de Chinese karakters doet
vermoeden dat de zegels eerder in Europa
gemaakt zijn.

Er bestaan 2 drukken van het zegel. Links
Livingston T10 en rechts Livingston T11. Er zijn
tal van verschillen in het zegelbeeld, meest
opvallend is de lengte van de vleugel rechts.
Lang in T10, kort in T11. De volgende waarden
zijn tot nu gevonden:
China Filatelie 2007

waarde
3 cent

kleur
Blauw

5 cent

Rood

10 cent

Geel

Type 10
papier
Dik en
dun
Dik en
dun
Dik en
dun

Type 11
papier
----Dik
Dik

Bij type 11 is nog niet de 3 cent gevonden.

Van latere datum zijn er vervalsingen bekend,
waarschijnlijk gebaseerd op een van de
afbeeldingen uit de tijdschriften. Het blijft
merkwaardig, een vervalsing van een
fantasieproduct. De kleuren wijken nogal af van
de originelen en ook van deze nadrukken zijn
alleen de 5 en 10 cent bekend.
(1) Livingston, L.F. Catalog of the Shanghai
Postal System
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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, loupes en
pincetten.
Op alle filatelistische artikelen, met uitzondering
van zegels, tien procent korting
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Clichétypen bij enkele zegels van Noordoost China
Hendrik Oranje
Hendrik Oranje heeft al vaker gepubliceerd over
de clichétypen die te onderscheiden zijn bij
verschillende zegels, vooral uit de bevrijde
gebieden van China (communistische uitgiften).
Een boeiend verzamelgebied, dat er op deze
manier nog een dimensie bij krijgt.

Velsamenstelling voor het vel van 100 zegels
(enige type vellen van deze waarde die voor
studie beschikbaar waren)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

NE China $ 5.00 grijsgroen
SG190; Yang Lib. Areas NE 84

Cliché-kenmerken:
1. Kleine punt op de buitenste kaderlijn boven de 2e 0 van 5.00
2. Breuk in de binnenste kaderlijn rechts
3. Gekleurde vlek in de boog van de 5 links boven
4. Kleine punt links boven het laatste karakter in het bovenste paneel
5. Grote punten tussen het paneel met 5.00 linksboven en de buitenste kaderlijn
6. Kleine punt links in het onderste paneel en vage punt boven het meest linkse karakter tussen de
kaderlijnen
7. Punt tussen de bovenkant van het meest linkse karakter in het panaal onderaan en de kaderlijn;
2 punten rechts van het gezicht, waarvan de onderste vaag en soms afwezig is
8. Dunne kras in het paneel rechtsonder
9. Tweede meander van boven is gebroken
10. Kleine hap uit de schuine lijn in het 2e karakter van rechts in het bovenste paneel.
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NE China $ 1000 magenta
SG305, Yang PRC NE 13, Yang Lib. Areas NE
174

Velsamenstelling voor het vel van 100 zegels
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Velsamenstelling voor het vel van 80 zegels
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17

19

20

21

22

23

24

25

1/25

1/15
1/25
5

1/25

1/15

1/25

Cliché-kenmerken:
3 Twee punten boven het karakter Yuan
6 Breuk in de linker kaderlijn
7 Punt onder het karakter voor 1000
10 Dunne of gebroken kaderlijn boven karakter tung
11 Puntje in de 1e 0 van 1000
12 Gekleurde vlek in de laatste 0 van 1000
14 Open hoek in de kaderlijn rechtsboven
15 Breuk in de kaderlijn onder het karakter chung
16 Breukjes (of dunne plekken) in de bovenste kaderlijn
17 Vlek in het karakter 1000
18 Puntje op bovenste kaderlijn boven het karakter 1
19 Puntje buiten het zegelkader linksonder
20 Open hoek in de kaderlijn rechtsboven
25 Breuk in de schuine lijn op het dak
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NE China $ 100.000 violet SG302
Yang Lib. Areas NE 184

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1/25

1/25

1/25

Velsamenstelling voor het vel van 100 zegels
(enige type vellen van deze waarde die voor
studie beschikbaar waren)
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Cliché-kenmerken:
1 Dunne lijn bij de linkeronderhoek
2 Dunne lijn tussen de kaderlijnen rechtsboven
3 Breuk in de lijnen boven het dak links
4 Puntje tussen 1e en 2e lijn
5 Puntje links van de deur boven de 1 van 100000
6 Schuine lijn en punt rechts van het karakter Yuan
9 Punt in laatste 0 van 100000
12 Twee gekleurde vlekken rechts van het gebouw tussen de kaderlijnen
13 Punt in de 1 van 100000
15 Gekleurde vlek tussen de kaderlijnen rechtsonder
20 Zoals bij 15, maar veel grotere vlek
23 Drie kleine puntjes buiten het zegelkader rechtsboven
24 Deuk in de binnenste kaderlijn boven het karakter 10
25 Schuine lijn linksonder het karakter Yuan ; breukje in binnenste kaderlijn rechtsboven.
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Postzegelveilingen
Ton van Doornen
Inmiddels al weer een tijd geleden heb ik op de
verenigingsbijeenkomst het een en ander over
veilingen verteld. Het op papier zetten heeft wat
op zich laten wachten maar dat heeft ook een
voordeel omdat enkele zaken nu wat meer uitleg
kunnen krijgen.
Er bestaan op dit moment een 5 tal verschillende
soorten veilingen:
1) VERENIGINGSVEILINGEN
Meestal zorgen de leden van de vereniging voor
het materiaal dat geveild gaat worden maar soms
ook zorgt de veilingmeester, door zijn diverse
kontakten met de markt, dat er voldoende
materiaal komt om te veilen. De materialen
aangeboden in een verenigingsveiling mogen
uitsluitend aan de leden verkocht worden omdat
anders de vereniging BTW plichtig zou worden.
Voordeel van dit soort veilingen is dat de leden
weten wat de andere leden aan materiaal zoeken.
De veilinglijst is meestal in het verenigingsblad
of bij de convocatie afgedrukt.
2) ZAALVEILINGEN
Deze veilingen worden verzorgd door bedrijven
die op ruime schaal catalogi laten drukken en
rondsturen. Het aangeboden materiaal is
afkomstig van inzenders maar heel vaak zoals in
de USA is het materiaal eigendom van de
veilinghouder. De veilingen hebben vaak ruime
mogelijkheden om het aangebodene te
bezichtigen. De veiling zelf vind plaats in een
zaal waar de kopers zelf door handopsteking
kunnen bieden. In diverse landen zoals in
Nederland moet er een notaris-(klerk) aanwezig
zijn ter controle. Men kan hier het gekochte
materiaal na betaling direct meenemen.
LET OP: Bij grote veilinghuizen moet de
catalogus vaak gekocht worden waarbij prijzen
van US$ 40 of GBP25 geen uitzondering zijn.
3) SCHRIFTELIJKE VEILINGEN
De bedrijven die deze veilingen verzorgen
verzenden meestal op grote schaal catalogi. Het
aangeboden materiaal is, bijna altijd, eigendom
van de veilinghouder. Hier kan men schriftelijk
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bieden waarna op de veiling-dag de kavels aan
de hoogste bieders worden toegewezen.
Rekeningen worden daarna verzonden en na
betaling volgt toezending van het materiaal.
Deze manier van veilen beperkt de kosten omdat
er immers geen zaal nodig is voor de kijkdagen
en de veiling zelf. Ook hoeft er geen notaris(klerk) aanwezig te zijn.
4) INTERNET VEILINGEN
Grootste speler op dit moment is eBay. Op dit
soort veilingen wordt materiaal aangeboden door
bedrijven en particulieren. Men kan zowel
Nationaal als Internationaal materiaal aanbieden.
Het aangebodene heeft een startprijs en een vaste
eindtijd. Verder is er bijna altijd een afbeelding
bij de omschrijving toegevoegd. Men kan hier
via een biedprogramma een bieding uitbrengen
waarna na een periode van meestal 7 dagen het
kavel aan de hoogste bieder wordt toegewezen.
Verdere afhandeling vindt dan plaats tussen
verkoper en koper. Bij dit soort veilingen is het
uitbrengen van een bieding tevens de
verplichting om te kopen. Dit in tegenstelling tot
b.v. Marktplaats waar je wel kunt bieden maar
de verkoper niet hoeft te leveren of de bieder
niet hoeft te kopen. Dit is dus alleen maar een
manier om kopers en verkopers tot elkaar te
brengen maar dus GEEN veiling.
De meeste internetveilingen kennen ook een
zogenaamd feedback systeem waarbij kopers en
verkopers commentaar op elkaar geven. Bij
kopers met een goede feedback koop je dus bijna
altijd zonder problemen.
Note: Bij de veiling van RICARDO in
Denemarken maakte ik het mee dat de vaste
eindtijd steeds met 5 minuten werd opgeschoven
zolang er geboden werd. Toen ik hierover vragen
stelde aan de beheerder kreeg ik als antwoord dat
deze veiling uitsluitend bedoeld was voor
ingezetenen van Denemarken en werden mijn
inloggegevens geblokkeerd. Het ging me te ver
om de Europese Ombudsman over deze
discriminatie in te lichten. Men is dus
gewaarschuwd.
5) ON-LINE INTERNET VEILINGEN
Dit is een nieuwe manier van veilen. Het
aangebodene wordt op het beeldscherm getoond
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waarna men on-line een bieding kan uitbrengen.
Het bieden gaat door totdat er, gedurende een
ingestelde tijd, geen biedingen meer binnen
komen. Meedoen mag, bijna uitsluitend, door het
vooraf doorgeven van creditcard gegevens. De
toegewezen kavels worden dan ook snel ten laste
van de creditcard geboekt waarna toezending
volgt. Ik heb geen ervaring met dit soort
veilingen en zal deze verder ook buiten
beschouwing laten.
Hoe werkt nu een veiling?
Het aangeboden materiaal is verdeeld in
zogenaamde kavels met een, soms heel
summiere, omschrijving. Een kavel heeft een
bepaalde startprijs en wordt bij opbod verkocht,
waarbij gebruik gemaakt wordt van zogenaamde
biedstappen.
Prijs
De prijs die bij een kavel in de veiling-catalogus
staat heeft niet altijd de zelfde betekenis. We
komen de volgende soorten prijzen tegen:
Startprijs / Starting price - Bij dit bedrag start de
veiling en bij een volgend bod gaan de
biedstappen beginnen.
Inzet / Reserve (price) - Bij dit bedrag start de
veiling en bij een volgend bod gaan de
biedstappen beginnen. In het Verenigd
Koninkrijk wil men hier nog wel eens van
afwijken en kan men starten en bieden voor +/80% van de reserve price. Lees hiervoor goed de
veilingcondities door.
Opbrengst / Estimate (value) - Hier geeft men
dus op wat men denkt dat het kavel zal
opbrengen.
Biedingen
worden
meestal
geaccepteerd vanaf +/- 80% van het opgegeven
bedrag maar er zijn vele afwijkingen. Zelfs de
veilingvoorwaarden geven vaak geen goed beeld
over de handelwijze.
Bod c.q. Bieden / Bid - De veiling zal starten bij
een prijs die iemand in de zaal roept of bij een
prijs die de veilingmeester opgeeft. De
veilingmeester heeft haast altijd wel een
minimum bedrag in gedachten en kan bij te lage
biedingen het kavel terugtrekken uit de veiling.
Vaak gaat het hier om materiaal dat eigendom is
van de veiling zelf of na een aantal keren
onverkocht te zijn geweest door de inzender
tegen elke prijs weg mag.
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Biedstappen
De biedstappen zijn de stappen waarmee het
bedrag verhoogd wordt als je te kennen geeft het
aangebodene te willen kopen.
Hieronder een voorbeeld van biedstappen.
Van 0 tot 25 Euro verhoging met 1 Euro
Van 25 tot 50 Euro verhoging met 2 Euro
Van 50 tot 100 Euro verhoging met 5 Euro
Boven 100 Euro verhoging met 10 Euro.
Bij schriftelijke veilingen en internetveilingen
worden zulke biedstappen ook gebruikt. U kunt
daar een bieding afgeven met het maximum wat
u voor een kavel wilt betalen. Als er maar weinig
bieders op het kavel zijn kunt u het kavel dus
kopen tegen een prijs die een stuk lager kan
liggen dan uw maximale prijs. Als u de enige
bieder bent op een kavel dan krijgt u dat voor de
startprijs.
De biedstappen verschillen vaak per veiling en
het is dus zaak deze van te voren te weten.
Het bieden gebeurt door handopsteking of door
het opsteken van een bordje met biednummer
wat is toegewezen bij het vooraf inschrijven.
Door te bieden gaat men automatisch akkoord
met de veilingvoorwaarden.
Kosten
Ook van belang is te weten welke kosten er nog
bij komen. Bijna altijd komt er provisie bij voor
de verkopende partij. Deze provisie kan oplopen
tot soms wel 25%. Ook rekenen sommige
veilingen kosten als kavelgeld en verzekering.
Portokosten bij toezending komen bijna altijd
voor kosten van de koper. Over materiaal in
Nederland gekocht, met uitzondering van de
verenigingsveilingen, dient ook 19% BTW
betaald te worden over de provisie en de
toeslagen (inclusief de porto). Veel veilinghouders vermelden deze BTW niet omdat deze
al verwerkt is in de provisie. In tegenstelling tot
wat de fiscus voorschrijft rekenen diverse
veilinghouders geen BTW over de toeslagen en
portokosten.
Het bekijken van de kavels
Het is verstandig bij zaalveilingen om de kavels
waar interesse in is van te voren te bekijken.
Men kan dan op een aangegeven kijkdag gaan.
Soms is het nodig om een afspraak te maken.
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Andere veilingen hebben een afbeelding
opgenomen in de veilingcatalogus of de
afbeelding staat op internet. Meestal kunt u,
soms tegen te betalen kosten, een scan of
fotokopie toegezonden krijgen.
Biedingen
Bij het bieden in de zaal is het van belang in de
gaten te houden of de veilingmeester zich aan de
opgegeven biedstappen houd. Regelmatig wordt
hier nogal slordig mee omgesprongen.
Zoek een goede plaats in de zaal zodat u kunt
zien welke bieders tegen u opbieden. De
veilingmeester biedt zelf soms ook mee maar dat
is dan voor de schriftelijk uitgebrachte
biedingen. Helaas komt het nogal eens voor dat
de veilingmeester in de zaal wijst en een
biedstap hoger gaat maar dat er niemand zat te
bieden op die plek. Protesteer altijd bij de notaris
als u meent dat er iets fout ging met uw
biedingen.
Het afgeven van schriftelijke biedingen kan
soms ook tot vreemde situaties leiden.
Schriftelijke biedingen horen voor anderen
geheim te zijn maar .... het komt voor dat
veilinghouders
doorgeven
wat
iemand
schriftelijk geboden heeft. Ik heb ooit op een
kijkdag in België een schriftelijke bieding
afgegeven waarna ik 5 minuten later de
veilinghouder hoorde zeggen tegen iemand dat
ik er al xxxx voor geboden had.
Diverse leden van onze vereniging hebben
ervaring met veilingen en zullen deze graag met
u delen wat specifieke veilingen betreft.
Betalingen
Kijk bij buitenlandse veilingen eerst goed hoe u
kunt betalen. De grotere veilingen hebben vaak
in de EU een bankrekening zodat u geen extra
kosten hebt bij betaling met BIC en IBAN. In
andere gevallen dient u rekening te houden met
valutatransacties waarvan de kosten soms heel
ongunstig uitvallen. Gelukkig is er nu het PayPal
betalingssysteem (van eBay) wat ook voor
betalingen buiten eBay gebruikt kan worden mits
de veilinghouder dit accepteert.
Controle
Kijk altijd goed na of het gekochte materiaal
klopt met de omschrijving in de catalogus en met
hetgeen u op de kijkdag heeft gezien. Helaas zijn
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er gevallen bekend dat uit verzamelingen zegels
verdwenen waren die er op de kijkdagen wel
waren. Maak dus altijd notities op de kijkdagen.
Accepteer een incompleet kavel niet.
Keuring
Bij duurdere zegels die aangeboden worden in
veilingen is het mogelijk deze na aankoop te
laten keuren. De voorwaarden horen in de
veilingvoorwaarden omschreven te zijn. Meestal
dient u vooraf op te geven dat u het kavel wilt
laten keuren. Het kavel dient dan betaald te
worden waarna u het zelf bij een keurmeester
kunt aanbieden. De kosten voor het keuren dient
u zelf te betalen. Blijkt een kavel vals te zijn dan
krijgt u, na retournering van het expertiserapport,
de aankoopprijs plus betaalde provisie en kosten
terugbetaald. Een en ander dient wel binnen een
vooraf gestelde termijn plaats te vinden.
Hoe werken de veilingen van D & O Trading?
D & O werkt uitsluitend met materiaal van
inzenders.
Sommige inzenders leveren het materiaal per
kavel in maar b.v. bij nalatenschappen moet alles
eerst uitgesorteerd worden wat veel werk met
zich meebrengt.
Van het aangeboden materiaal worden
omschrijvingen gemaakt die in de computer
worden ingebracht. In verband met de 95%
buitenlandse klanten wordt de Engelse taal
gebruikt.
De computer sorteert zelf het materiaal op
volgorde van de Stanley Gibbons catalogus. Wij
gebruiken de Stanley Gibbons volgorde omdat
deze catalogus bijna ons complete verzamelgebied heeft opgenomen in 1 deel.
Als er voldoende kavels ingebracht zijn worden
er stickers uitgeprint met de omschrijvingen en
deze worden op de kavels geplakt. Hierna
worden de kavels op volgorde opgeborgen.
De voorlopige tekst wordt uitgeprint en het
aantal fotopagina s bepaald.
Na het samenstellen van de fotopagina s gaat de
drukker hier opnames van maken en bij de foto s
de kavelnummers in-monteren.
Bij de kavels die afgebeeld worden komt nu te
staan op welke pagina de foto is afgebeeld.
Hierna kan de definitieve tekst worden afgedrukt
en aan de drukker verzonden.
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Terwijl de drukker de catalogi vervaardigt
worden de bidsheets (biedlijsten) afgedrukt door
de computer. De bidsheet is tevens de
adresdrager voor verzending.
Na ontvangst van de catalogi bij de binder
vandaan vind verzending plaats.
De veilinggegevens worden nu tevens op
internet geplaatst.
Bijna direct na ontvangst van de catalogus
komen de eerste biedingen al binnen per fax of
e-mail. Ongeveer een week na verzending
stromen de biedingen per brief binnen.
Alle biedingen worden in de computer
ingebracht zodat u later ook een overzicht krijgt
van kavels die niet aan u zijn toegewezen.
Op de veiling-dag zelf bepaalt de computer welk
kavel aan wie is toegewezen.

Aan de hand van een lijst worden de kavels per
klant ingepakt. Tevens worden de portokosten
van verzending bepaald.
Deze portokosten worden in de computer
ingebracht waarna de facturen uitgeprint kunnen
worden.
Creditcards worden belast en rekeningen
verzonden. De pakjes van de creditcard betalers
worden gefrankeerd en gaan de deur uit.
Na betaling volgen dan de andere pakjes.
Na de veiling hebben wij ongeveer 2½ dag nodig
om alles in orde te maken. Tijdens deze periode
is het niet mogelijk om telefoon, fax of e-mail te
beantwoorden.
Het bovenstaande is slechts een beperkt
overzicht van wat er zoal op veilinggebied is te
beleven. Ook de omschreven werkzaamheden
van D & O zijn zeer beknopt weergegeven.

Gelegenheidsvelletje
In 2008 worden de Olympische
spelen in Beijing gehouden. De
Olympische koorts begint al weer
behoorlijk op te lopen, zowel bij
ons als in China zelf. We horen
veel over de bouw van de
stadions en de problemen met
luchtvervuiling.
Inmiddels zijn in China de ogen
gericht op de kanshebbers voor
een medaille. Daarbij hoort de
olympisch
en
wereldkampioen 110m
horden
Liu Xiang, iemand waar veel
Chinezen hoge verwachtingen
van hebben.
Er komt het komend jaar
ongetwijfeld een stortvloed aan
filatelistisch materiaal rond de
Olympische Spelen.
Hier alvast een afbeelding van
een velletje, waarop Liu Xiang
staat afgebeeld.
Dick van Eijl
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2008 wordt het jaar van China
In het novembernummer van het Maandblad
Filatelie stond in de rubriek Maximafilie het
onderstaande artikel, dat we met toestemming
van de redactie van dat blad hier overnemen.
Met de Olympische Spelen in het vooruitzicht ze beginnen komend jaar augustus in Beijing wordt 2008 het jaar van China. Dan zijn alle
ogen op dat land gericht en u wordt ongetwijfeld
vooraf overstelpt met informatie over het oude
en het moderne China. In deze rubriek nemen we
een eerste aanloop, die volgend jaar wordt
vervolgd.
Als u niet helemaal naar China wilt, is er 'dicht
bij huis' een prachtige gelegenheid om een van
de belangrijkste cultuurschatten van China te
bezichtigen. Londen is op dit moment in de ban
van het terracotta leger; dit dankzij een grootse
tentoonstelling in het British Museum. Koningin
Elizabeth bracht in 1986 al een bezoek aan het
opgegraven leger [1], dat sinds 1987 op de
Werelderfgoedlijst van de Unesco staat.

Het leger werd relatief recent, in 1974, bij toeval
ontdekt door een Chinese boer die in de buurt
van het huidige Xi'an een waterbron wilde slaan.
Hij stuitte daarbij op stenen hoofden van
levensgrote beelden; zijn vondst bleek een
immens groot, begraven leger van terracotta te
omvatten. De lemen soldaten bewaken het graf
van de eerste Chinese keizer, Qin Shihuangdi,
die maar kort regeerde: van 221 tot 210 v. Chr.
Zijn leven en invloed vallen heel goed te
vergelijken met die van Alexander de Grote en
Napoleon: hij wist zeven verschillende kleine
Chinese koninkrijken te verenigen. In plaats van
met elkaar oorlog te voeren, ontstond er één
groot keizerrijk met een centraal gezag en een op
uniforme regels gebaseerd ambtenarenapparaat.
Hij standaardiseerde het schrift, de valuta, de
wetten en de gewichten. Zijn erfenis leefde
daarna voort in China, zij het onder wisselende
dynastieën en een andere politieke gesternte.
De realistisch uitgevoerde beelden in de
infanterieformatie [zie afbeelding 2, op de
omslag] zijn voor een deel met behulp van een
standaardvorm gemaakt, maar ze zijn alle
verschillend doordat de afwerking van het
gelaat, de haardracht, of andere attributen steeds
weer anders is.

Afbeelding [3] geeft een goed overzicht van de
enorme omvang van het leger in de zogenoemde
opgravingsput nummer 1, met rechts van het
midden, achter een formatie soldaten, vier
paarden die een strijdwagen trokken. Deze
paarden staan ook op de postzegel van [1].
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De natuurgetrouwe details van het paard komen
schitterend tot uitdrukking op [6], die van de
koetsier op de tweede gesloten wagen uit de
formatie zien we op [7].

Afbeelding [4] toont de oorspronkelijke ligging
van de archeologische opgravingen in put
nummer 3.

Na een restauratie is hun formatie weer hersteld
en nu staan ze te pronken in het museum in Xi'an
[5]. De paarden en wagens waren speciaal
bestemd voor een hoge functionaris (de keizer,
of wellicht zijn generaal?). Zij zijn in dit geval
niet van terracotta, maar van brons gemaakt.

Hoewel het bij afbeelding [8] niet om een echt
goede
maximumkaart
gaat
(meerdere
afbeeldingen), toon ik de kaart toch om het
verhaal te completeren met de grafheuvel in
Xi'an met daarin de tombe van de keizer. Zijn
graf en zijn leger, waar ca. 700.000 mensen aan
gewerkt hebben, bezorgden de eerste keizer de
door hem nagestreefde onsterfelijkheid.
De opgravingen in Xi'an kunnen nog jaren
duren; ze zullen ongetwijfeld nog veel
aansprekende verrassingen opleveren.
40
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Gelegenheidsvelletjes Zheng He
Dick van Eyl
Hier nog de afbeelding van een tweetal velletjes
met de persoonlijke postzegel 2003-Z2 . Een
toepasselijk ontwerp, in dit geval.

dunnetjes overgedaan middels 3 zegels en een
blokje.
Ook Macau en Singapore hebben er op
filatelistisch gebied aandacht aan geschonken.

Nederland heeft Michiel de Ruyter, China heeft
Zheng He.
Geboren in 1371 in de provincie Yunan heeft hij
als bevelhebbend admiraal met zijn enorme vloot
van 1405 tot aan zijn dood in 1433 zeven
zeereizen gemaakt, o.a naar India, Ceylon,
Arabië en zelfs tot aan Kenia. Een gigantische
afstand in die tijd. Een dergelijke zeereis duurde
dan ook wel een paar jaar.

Te vroeg in de verkoop
Onderstaand zegel uit de serie ter herinnering
aan Tan Yen-kai is volgens alle catalogi op 9
januari 1933 uitgegeven. Dit zegel is echter al
een week eerder afgestempeld, op 3 januari
1933, in Shanghai.

Deze velletjes zijn in 2005 uitgegeven omdat de
eerste reis van Zheng He 600 jaar geleden
plaatsvond.
Reeds in 1985 is deze zeeheld met een viertal
postzegels herdacht en dat is in 2005 nog eens
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Post uit de Japanse bezetting in China ( 1932

1945 )

Rob Ronde/Hendrik Oranje
Reeds in 1937 begon voor China de Tweede
Wereldoorlog. Japan bezette toen grote delen
van Oost China, waaronder de Chinese
hoofdstad Nanking. Dit zou ook de hoofdstad
worden van het door de Japanners bezette China.
Het door Japan bezette gedeelte van de republiek
China beweerde dat dit het enige officiële China
was. Het had ook dezelfde vlag als voor de
bezetting (met een extra strook erboven).
Hieronder voor- en achterzijde van een
briefkaart die de verovering van China door
Japan toont.

Manchoukuo (Mansjoerije) dat Japan al in 1932
op China veroverd had was, ondanks dat de
Japanners de touwtjes in handen hadden, volgens
Japan officieel een onafhankelijke staat,
waarvoor ook eigen postzegels werden
uitgegeven. In het westen zien de meeste
wetenschappers deze gebieden echter als bezet
door het Japanse Keizerrijk. De regering van
Manchoukuo wordt door hen gezien als
marionetten-bewind.
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Hierboven een brief waarop enkele zegels van
Manchoukuo met een speciaal stempel. ter
gelegenheid van de eerste verjaardag van de
stichting van de staat Manchoukuo, van 1 maart
1933 en gebruikt in Fengtien (beter bekend als
Moukden). Op de zegels staat de keizer van
Manchoukuo, Kang Teh (keizersnaam, zijn
eigenlijke naam was Henry Pu-Yi; tevens
bekend als the Last Emperor , die tot 1912 als
kind op de Chinese troon zat). De
gelegenheidsstempels van Manchoukuo zijn
beschreven door Helen Zirkle, Elk stempel heeft
zijn eigen "Zirkle nummer". Dit stempel is
Zirkle 3.

Het hierboven afgebeelde speciale stempel op
zegels van Manchoukuo (Zirkle 12) is op 2 april
1935 in Fengtien (Moukden) gebruikt ter
gelegenheid van het bezoek van de keizer aan
Japan.
Toen de Japanners in 1945 capituleerden werd
de bezetting door Japan weer ongedaan gemaakt.
En Nanking werd toen weer de hoofdstad van de
gehele Republiek China, inclusief Manchoukuo.
Door de burgeroorlog en de stichting van de
Volksrepubliek heeft die periode niet lang
geduurd.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
10 maart serie 2007-5
Peking opera is een nationale rijkdom
van China, met een geschiedenis van
zo n 200 jaar. In die tijd hebben zich vier
hoofdrol
typen
gevormd:
sheng
(mannelijk), dan (vrouwelijk), jing
(beschilderd gezicht, mannelijk) en chou
(clown, mannelijk of vrouwelijk). De
sheng rollen zijn weer verdeeld in:
Laosheng, een oude of middelbare man
met een valse baard en bakkebaarden.
Xiaosheng, een mooie jonge man zonder
baard met prachtige stem
Wusheng verwijst naar een acteur
bedreven in martial art
Wawasheng is de rol van een kind, heeft
een heldere stem en geeft een
onschuldige uitvoering
Zes Sheng-rol personen zijn te zien op
een zegel van 80 fen en op 5 zegels van
1,20 yuan, elk uitgegeven in een vel van
20 zegels.
26 maart serie 2007-6
Zes schilderwerken zijn te zien van de
hand van Li Keran. Geboren in Xuzhou,
Jiangsu provincie, leefde van 1907 tot
1989 en was gedurende lange tijd een
leraar aan de Chinese centrale academie
voor schone kunst. Was vice-voorzitter
van de Chinese Artists Association en
hoofd van het onderzoek instituut voor
traditionele Chinese schilderijen.
Zes zegels van elk 1,20 yuan uitgegeven
in vellen van 16 zegels.

8 april serie 2007-7
Yangzhou, een prachtige culturele stad met een lange historie, gelegen in midden Jiangsu provincie
aan het zuideinde van de Yangtze-Huaihe vlakte, waar de kanalen Beijing-Hangzhou en NantongYangzhou elkaar ontmoeten. Sinds de Sui en Tang dynastie zijn tuinen aangelegd langs de
hoofdwegen en aan de oevers van de Slender West Lake die Yangzhou tot een pracht van tuinen heeft
China Filatelie 2007
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gemaakt. De meest representatieve en goed bewaarde zijn de Heyuan, Geyuan en Xuyuan tuinen die
elk afgebeeld worden op een zegel van 1,20 yuan uitgebracht in vellen van 18 zegels (se-tenant).
6 april- serie 2007-10
De honderdste verjaardag van Chinese moderne drama. In oorlogstijd een
bazuin om het gehele land op te roepen om tegen buitenlandse agressors in
opstand te komen. In tijden van nationale opbouw een bel om mensen aan te
moedigen tot het scheppen van een vreedzaam en gelukkig leven. Een zegel
met een waarde van 1,20 yuan is uitgegeven in vellen van 16 zegels

13 april- serie 2007-8
Gezamenlijke uitgifte met Indonesië, de draken- en
leeuwendans. Populaire feestelijke activiteiten met een lange
historie in beide landen. In China dateert de drakendans al uit
de Han dynastie (206 BC-220 AD) en beide dansen worden
tot op heden nog steeds vertoond om feesten op te vrolijken.
Het ontwerp van de leeuwendans komt van de beroemdste
dans op het eiland Bali die een legende verteld hoe het
slechte wordt verslagen door het goede.
Twee zegels van 1,20 yuan in vellen van 16 zegels.
1 mei serie 2007-11
De 60ste verjaardag van de oprichting van her
Binnen Mongolië autonome district. Misschien
een reden om de drie zegels van 10 jaar geleden
ook nog eens te bekijken. Twee feestelijke zegels
van 1,20 yuan in vellen van 20 en een blokje van
3,60 yuan zijn ter gelegenheid hiervan
uitgegeven.
12 mei serie 2007-12
Keizerlijke graven uit de Qing dynastie
(1644-1911)
Het Zhaoling praalgraf is de tombe van
Huangtaiji van keizer Taizong
De praalgraven Xiaoling en Tailing werden
gebouwd voor resp. de keizers Kangxi en
Yongzheng. De mausoleums zijn terug te
zien op de drie getoonde zegels van elk
1,20 yuan, uitgegeven in vellen van 16
zegels.

20 mei serie 2007-13
Ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de universiteit Tingji
werd een zegel uitgegeven van 1,20 yuan in vellen van 16 zegels.
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1 juni serie 2007-14
Een eeuwenoud verhaal over een 4-jarig jongetje Kong Rong.
Ondanks zijn eerste keuze laat hij de grote peren aan zijn oudere
broers en neemt met de kleinste peer genoegen want hij is
jonger. Omdat hij ouder is dan zijn jongere broer mag deze
de grote peer. Voor duizenden jaren en toonbeeld van
hoffelijkheid en nederigheid voor de Chinese jeugd. Dit verhaal
is aangegrepen om 2 zegels uit te brengen van elk 1,20 yuan (setenant) en een boekje van 9,60 yuan.
D.v.E.

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)
museum, dat nu gevestigd is in het voormalige
"US Information Service gebouw in Taipei. De
zegel heeft de landsnaam TAIWAN, ook in het
Chinees. Deze uitgifte is uitgebreid beschreven
en afgebeeld in het mei-nummer van ons blad
(pag.8-9)
$ 5 (1,0) Afbeelding van het museum.

16 februari 2007 Militaire Uniformen (SP 500)
Een viertal zegels met de vierkante afbeeldingen
welke door eerste- tot vierderangs militairen
tijdens de Ching dynastie op hun hofuniformen
werden gedragen.
$ 3,50 (2,6) Eerste rang, fabeldier ci-lin
$ 3,50 (2,6) Tweede rang, leeuw
$ 5 (2,6) Derde rang, luipaard
$ 25 (2,4) Vierde rang, tijger.

12 april 2007 Bruggen op Taiwan (SP 502)
Vier zegels met ieder een afbeelding van een
brug.
$ 5 (0,80) Boogbrug te Tao-yuan (2002)
$ 5 (0,75) Hangbrug te Luo-fu (1966)
$ 12 (0,75) 2e MacArthurbrug te Taipei (1995)
$ 15 (0,75) Dajhih-brug te Taipei (2003)

28 februari 2007 Herdenking 28 februari 1947
Ter herdenking van het 228 (feb. 28) incident
in 1947, werd een zegel uitgegeven met de
afbeelding van het Nationaal 228 HerdenkingsChina Filatelie 2007
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24 mei 2007 Boeddhistische Architectuur (SP
504)
Op Taiwan is de invloed van het Boeddhisme
duidelijk merkbaar in de stijl van de religieuze
gebouwen. Hier een viertal voorbeelden..
$ 5 (0,85) Dharma Drum Berg onderwijs
instituut
$ 5 (0,85) Tung Tai Chan klooster
$ 5 (0,85) Fo Guang Shan klooster
$ 5 (0,85) Gebouw van de Tzu Chi Stichting.
Vanaf nu hebben de zegels, evenals die van 28
februari Taiwan als landsnaam.

25 april 2007 De Kleine Panda (SP 501)
Om de interesse voor de natuur te bevorderen
werd in de serie schattige dieren nu een viertal
zegels met de kleine panda (Ailurus fulgens)
uitgegeven.
$ 5 (1,0) Kl. Panda bamboe bladeren etend
$ 5 (1,0) Slapend
$ 10 (1,0) Aan de wandel
$ 10 (1,0) Aan het krabben
Velletje met zegel van $ 12 (1,1) met twee kleine
Panda s in het bos.

28 mei 2007 Wenszegels (DEF 127)
Twee velletjes met 10x $ 3,50 en 10x $ 5, ieder
in een oplage van 600.000 stuks, met als
onderwerp bloemen.

28 juni 2007 Huishoudelijk gereedschap (SP
504) De Taiwanese keuken is duidelijk
aangepast aan de landbouwproducten van het
eiland. Een viertal zegels met afbeeldingen van
keukenspullen toont dit.
$ 5 (0.7) Houten rijstvat op keukenkastje
$ 5 (0.7) Houten stoomkist
$ 12 (0,7) Rijstmand van bamboe en van hout
$ 12 (0,7)
Serviesgoed en houder voor
eetstokjes
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12 juli 2007
Vervolg op
zegels.
$ 1 (10)
$ 2,50 (1)
$ 10 (20)
$ 32 (3)

Orchideeen II (DEF 125)
de op 10 januari 2007 uitgegeven
Paphiopedilem sp.
Phalaenopsis aphrodite
Dendrobium sp.
Oncidium x hybridum.

15 juli 2007 Jubileum 20 jaar Opheffing Staat
van Beleg (COM 307)
In 1949, na terugtrekking van het vasteland,
werd op Taiwan door de regering de staat van
beleg afgekondigd. Om verdere democratische
ontwikkeling niet in de weg te staan werd deze
in juli 1987 weer opgeheven.
$ 12 (1,2) Open boek met bloem.
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27 juli 2007 Koraalvissen (SP506)
Vervolg op de in juli 2006 uitgegeven zegels met
koraalvissen.
$ 5 (1,0) Nemateleotris magnifica, vuurgrondel
$ 5 (1,0) Balistoides conspicillum, clown
trekkervis
$ 12 (1,0) Paracanthuus hepatus, blauwe doorn
of ruwe chirurgvis
$ 25 (1,0) Cetoscarus bicolor, tweekleurige
papegaaivis.

6 augustus 2007 Chiang Wei-shui (SP 507)
Chiang Wei-shui, geboren in 1890, toen Taiwan
een Chinese provincie was, werd in 1925 dokter.
Al gauw ging hij de politiek in en werd een
belangrijk politiek leider en de centrale figuur in
het koloniale verzet gedurende de Japanse
bezetting. Hij overleed aan tyfus in 1931.
$ 25 (0,9) Portret van Chiang Wei-shui.
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9 september 2007 Taiwan-Afrika topconferentie
(Com 308)
Zegel uitgegeven ter gelegenheid van de eerste
topconferentie van de president van Taiwan met
diens (weinige) Afrikaanse bondgenoten.
$ 12 (1) Landkaart met gestileerde letter e

21 September 2007 Achttien Geleerden van de
T ang (SP 508)
Om de kennis van en de waardering voor oude
Chinese schilderkunst te bevorderen werd een
velletje met twee rijen van vijf zegels uitgegeven
met de afbeelding van de tuinpartij uit de T ang
dynastie (618-907). Het stuk is in het bezit van
het Nationale Paleis Museum te Taipei en het is
gemaakt door keizer Hui-tsung (1082-1135) van
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de Sung dynastie.
Velletje met 10 zegels van $ 5 (1,3).

28 september 2007 Wenszegel (SP 509)
Deze zegel werd speciaal uitgegeven om
zenden van geschreven berichten aan
moedigen. De uitgifte viel samen met
campagne Stuur een brief met vrolijke
gelukkige berichten .
$ 5 (0,80) Twee duiven met een brief.

het
te
de
en

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