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Redactioneel
Het decembernummer van de jaargang 2007
ontvangt U terwijl het al ruim februari is. Rond
het Chinese nieuwjaar zullen we maar zeggen,
Dat is (helaas) niet nieuws. Dat deze jaargang
maar drie nummers telt spijt me ook, maar het is
niet anders.
Dit nummer heb ik relatief snel kunnen vullen,
dankzij de auteurs natuurlijk. Daaronder Uw
speciale aandacht voor Ai Li-Shan, die in dit
nummer en, naar ik hoop, ook in de komende
tijd een reeks originele bijdragen aan de studie
van ons verzamelgebied zal wijden. Zijn
specialisme is Taiwan, maar hij zal ook over
andere delen van ons verzamelgebied zijn licht
laten schijnen. We zijn erg blij met deze nieuwe
medewerker!
Maar ook de andere auteurs laten zich niet
onbetuigd. Er is weer een fraaie aflevering over
de tweelinguitgiften, een stuk over de recente
Chinese ruimtemissie naar de maan, een mooi
gelegenheidsvelletje en een berg nieuwe
uitgiften te tonen.
Al met al weer alleszins de moeite waard! Ik
hoop en vertrouw dat we in 2008 weer vier
nummers bij U op de deurmat kunnen laten
vallen, maar Uw bijdrage is daarvoor nog steeds
van harte welkom!

Bestuursmededelingen
Verslag bijeenkomst 8 september 2007
Op de eerste vergadering na het zomerreces zijn
20 leden aanwezig, 6 leden hadden zich
afgemeld bij de secretaris.
De voorzitter opent de vergadering met een
aantal mededelingen.
Twee leden hebben zich nieuw aangemeld n.l. de
heren B. van Leeuwen en P. Belinfante, zij zijn
vanaf heden lid van de Studiegroep.
De secretaris heeft een brief ontvangen van de
N.B.F.V. over de pagina subsidie over 2006. De
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december 2007
Studiegroep heeft met nog drie andere
studiegroepen de hoogste paginasubsidie
gekregen. Er waren 25 inzenders. De voorzitter
complimenteert Johan Sevenhuijsen, namens het
bestuur, met dit resultaat. Deze antwoordt dat hij
de lat hoog blijft houden.
Er is al eerder gesproken en geschreven in het
Bulletin over de ledenpas van de N.B.F.V. De
secretaris heeft deze meegenomen naar Utrecht
en reikt de aanwezige leden hun pas uit. De niet
aanwezige leden krijgen deze ledenpas per post
toegezonden.
De Postex in Apeldoorn zal dit jaar worden
gehouden op 19, 20 en 21 oktober 2007. Voor
verdere informatie kunt u de website raadplegen
die u kunt vinden onder: www.nvpv.nl
De website van de Studiegroep China Filatelie
wordt steeds weer aangepast door onze
webmaster Cheng Lin. De volledige bibliotheekgids staat nu op ook deze site.
Het veilinghuis Munten- en Postzegel
Organisatie uit IJsselstein heeft besloten om in
het bulletin te adverteren.
Op de leestafel liggen weer verschillende
catalogussen van diverse veilinghuizen.
Na een korte pauze sprak Kees Wijdooge over
zijn verleden bij de Studiegroep. Voor het
archief heeft hij verschillende stukken
meegenomen. In de jaren 60, zo vertelt hij,
moest men anti en tegendraads zijn en postzegels
uit China sparen paste daarbij. In de beginjaren
van de vereniging kon je voor een gulden in
Amsterdam zakken met Chinese postzegels
kopen. De zoon van Kees is sinoloog en
werkzaam voor de E.V.D. Zodoende krijgt hij
fraai uitgevoerde boekwerken met zegels,
munten en F.D.C. s die aan relaties op niveau
worden geschonken. Kees heeft nog enkele
leuke filatelistische hebbedingetjes bij zich
welke hij aan de vereniging schenkt ten behoeve
van de veiling in november. Ook zegt hij toe om
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zijn lezing aan Johan Sevenhuijsen te sturen
voor publicatie.
Na de pauze veilde Hendrik Oranje de kavels
van veiling nr.176.
Verslag bijeenkomst 17 november 2007
De voorzitter opent de vergadering en heet de 22
aanwezige leden welkom.
De heer G. Schepers wordt als lid van de
Studiegroep China Filatelie aangenomen.
De studiegroep heeft kavels kunnen verwerven
voor de komende veilingen. Er is nu voldoende
materiaal t/m de maand april 2008. Nieuwe
kavels zijn echter welkom.
Filatelie beurzen: De 20e filatelistische beurs in
Loosdrecht is gepland in het laatste weekend van
januari 2008. De studiegroep zal daar ook met
een stand staan. De V.O.V.V organiseert op 27
en 28 december 2007 de eindejaarsbeurs in de
Veluwehal in Barneveld.
Jozef Wagemakers meldt dat 20% van het op eBay aangeboden Chinees filatelistisch materiaal
vals is! Dus oppassen met kopen. Hendrik
Oranje vermeldt dat al het materiaal dat
aangeboden wordt op de verenigingsveiling
gegarandeerd echt is.
Rondvraag: Willem Bakker is in China geweest
en doet spontaan een leuk verhaal, over zijn
bezoek aan dit land. Ook heeft hij een bezoek
gebracht op een zeer grote postzegelbeurs in
Shanghai. Binnen 20 minuten was zijn
mancolijst leeg (zie ook het stuk elders in dit
blad).
Dhr. Hamstra vraagt of er software beschikbaar
is over het Chinese verzamelgebied Jan Bertens
zegt dat op filateliebeurzen vaak een stand staat
van H.C.C., daar is software te koop over
filatelistische onderwerpen, niet specifiek voor
China. Peter Fidder vertelt: op de site van
Postzegelklikker kom je een interessante
artikelen tegen die gratis kunnen worden
gedownload.
Na de pauze gaan er 80 kavels onder de hamer;
er zijn weinig retourkavels en er zijn 25
schriftelijke biedingen binnengekomen.
Om 13.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten.
Miep Ronde
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20e Filateliebeurs in Loosdrecht
Op 25, 26 en 27 januari werd in de Pandahallen
de jaarlijkse Filateliebeurs gehouden.
Ook dit jaar stond de Studiegroep China Filatelie
weer in stand nr. 18.
Het was vrijdag gezellig druk, op zaterdag viel
het bezoekersaantal tegen en was in tegenstelling
met voorgaande jaren niet de drukste, maar de
minst bezochte beursdag. De zondag werd niet
zo goed als in voorgaande jaren bezocht, hoewel
het wel weer gezellig was. Wij hebben echter
veel belangstellende filatelisten kunnen helpen
om hun manco-lijsten weer wat korter te maken.
Het beursteam heeft 77 filatelisten te woord
gestaan, waarvan 7 leden. Ook meldde zich
spontaan een nieuw lid zich aan.
Het beursteam
Verzamelaars krijgen eigen postzegel
De Nederlandse Bond voor Filatelistische
Verenigingen (NBFV) viert dit jaar haar 100jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan werd op
dinsdag 2 januari, in Soestduinen een nieuwe
Nederlandse postzegel gepresenteerd.
Het gehele jaar zullen er aandacht trekkende
tentoonstellingen en projecten de aandacht
vestigen op dit jubileum. Er komen 10
tentoonstellingen, verdeeld over het gehele jaar,
in het land onder het motto 10 keer raak .
De Postex die in oktober in de America hallen te
Apeldoorn wordt gehouden, zal daarom geheel
in het teken staan van de jubilerende vereniging.
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Taiwan proof gelegenheidsvelletjes
Ai Li-Shan
In 1997 zocht de filatelistische afdeling van de
Taiwanese post naar wegen om de interesse in
filatelie te bevorderen. Zij wilden producten
ontwikkelen die gratis weggegeven konden
worden
aan
trouwe
klanten,
bij
postzegeltentoonstellingen e.d.. Besloten werd
een serie proof gelegenheidsvelletjes voor dat
doel uit te geven. Ze werden allemaal met
diepdruk gedrukt en zijn van prachtige kwaliteit.
De zegels op de velletjes zijn steeds in zwart
gedrukt met twee horizontale balkjes over de
waarde.
De eerste werd uitgebracht in april 1998 en toont
het Nationaal Theater (de serie met het zelfde
onderwerp werd op 30 oktober 1990
uitgebracht). Het velletje werd oorspronkelijk
verspreid met een brief van Tsai Min-Ting, de
directeur van de filatelistische afdeling. De brief
had twee sneetjes in de linker onderhoek, waarin
het gelegenheidsvelletje werd gestoken.

Deze uitgiften zijn jaarlijks voortgezet. Het is
gemakkelijk de volgorde vast te stellen. De
eerste was A, de tweede B en de reeks gaat door
tot J, wat het laatst uitgekomen velletje was.
Zie de afbeelding van de velletjes.
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De tweede uitgifte (B) werd met een
vergelijkbare brief van de heer Tsai uitgegeven.

Maar vanaf uitgifte C werden speciale folders
gemaakt, een in het Engels en een in het
Chinees. Het is het mooist de velletjes met de
folders te verzamelen. Het merendeel van de
velletjes werd echter bij tentoonstellingen en
filatelistische gelegenheden weggeven zonder de
folder. Ik heb de oudere folders slechts met
moeite te pakken kunnen krijgen; kennelijk zijn
er niet veel van bewaard gebleven.
Bij velletje D (afgebeeld op de omslag) en
verder werd de afbeelding van het velletje
gedrukt op de plek waar het velletje in de folder
werd opgeborgen. Zie de afbeelding hieronder
van de folder voor velletje E.
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Buiten- en binnenzijde van folder E

Het aantal gedrukte velletjes bedroeg voor de
velletjes A tot F 600.000 elk. Van velletje G
werden 500.000 exemplaren gedrukt en van H
tot J 300.000 elk. Dat aantal zal er voor zorgen
dat er voorlopig nog wel een flink aantal in
omloop zullen zijn voor een redelijke prijs. De
meeste kosten zonder folder 1 tot 3 US$. Met
folder vind ik de dubbele prijs redelijk.
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De uitgegeven velletjes zijn:
Vel Datum
Kleur van de tekst
A
april 1998
groen
B
maart 1999
rood
C
maart 2000
blauw
D
september 2001 paars
E
oktober 2002
magenta
F
juni 2003
rood
G
april 2004
paars
H
oktober 2005
bruin
I
november 2006
groen
J
september 2007 rood
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Het komt voor dat uit de velletjes paren zegels
zijn gesneden die dan als
specimen
proefdrukken worden aangeboden met prijzen
tot wel $20.

Let daarvoor op, we kunnen verwachten dat dat
in de komende jaren alleen maar toe zal nemen.
De velletjes zijn leuk om te verzamelen, maar
probeer de folders te pakken te krijgen!

Postzegelboekje 2007-14
Zoals gemeld bij het overzicht van de nieuwe uitgiften is er van de serie 2007-14, uitgegeven op 1 juni,
een postzegelboekje uitgegeven met een waarde van 9,60 yuan. Het boekje bevat 4 paar zelfklevende
zegels van 1,20 yuan. De regulier uitgegeven zegels hebben gewone gom. Zie ook bijgaande
afbeelding (ook van internet). De serie toont het verhaal van het jongetje Rong Kong dat al vele
eeuwen als voorbeeld van hoffelijkheid en nederigheid aan de Chinese jeugd wordt voorgehouden.
Dick van Eijl
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Eerste maansonde China gelanceerd

Peter Fidder
Tijdens mijn trip in China in December vorig
jaar, kreeg ik bij aankomst in Beijing van mijn
Chinese collega al snel een mapje in mijn
handen geduwd. Hij weet dat ik postzegels
verzamel en dan specifiek ruimtevaart.
Het was een mapje met de uitgifte van 26
November 2007 betreffende de eerste lancering
van een Chinese maansonde.
Reden genoeg om onderstaand artikel te
schrijven.
China heeft woensdag 24 oktober 2007 met
succes een eerste maanverkenner gelanceerd en
daarmee een eerste stap in een ambitieuze
driefase maanmissie, en is er een nieuwe
mijlpaal
bereikt
in
de
Chinese
ruimtevaartverkenning. De verkenner werd
gelanceerd bovenop een Long March 3A
draagraket en vertrok om 6:05 p.m. (Chinese
tijd) van lanceertoren 3 op het Xichang Satellite
Launch Center in de Sichuan Provincie in
zuidwest China.
Chinese ruimtevaart experts, technici en andere
stafleden hebben samen met experts uit Japan,
Duitsland en andere landen, alsmede studenten
uit het hele land de lancering bekeken.
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Lanceerplaatsen in China
De Chang'e-1, die vernoemd is naar de
legendarische Chinese godin die zei dat zij naar
de maan was gevlogen, kwam op 31 oktober in
de transferbaan en op 5 november in een vaste
baan om de maan.
Het was een lang gekoesterde droom van China
om naar de maan te gaan, men aanbidt Chang'e
"maan vrouw" al duizenden jaren.
De ultraviolet-sensoren die op de sonde
geïnstalleerd waren, begonnen te werken op de
morgen van 30 oktober om data te verzamelen
van de aarde en de maan.
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Het was de eerste keer dat ultraviolet beeldsensoren in gebruik waren op een satelliet in de
ruimte, aldus chief-engineer Wang Yejun.

De sonde zal als zij in een baan om de maan
komt, verschillende malen afremmen om de
snelheid te verlagen zodat zij gevangen wordt
door de zwaartekracht van de maan en zich als
en maansatelliet kan gedragen.
De 2300 kg zware satelliet heeft maar liefst acht
verschillende soorten meetapparatuur aan boord,
zoals o.a. een stereo camera en een detector voor
zonnedeeltjes met hoge energie.
Zij zal 4 wetenschappelijke doelen moeten halen
n.l.. een 3-dimensionaal overzicht maken van het
maanoppervlak, analyse van de aanwezigheid en
verdeling van de elementen op het
maanoppervlak, onderzoek naar de poederige
oppervlakte van de maan en naar de interactie
tussen de aarde en de maan..
De eerste beelden van het maanoppervlak
werden al in November gepubliceerd. (zie
afbeelding)
Het Chinese maansonde project heeft al 1.4
miljard yuan (140 miljoen Euro) gekost sinds het
onderzoek en ontwikkeling van het project werd
goedgekeurd in het begin van 2004.
De lancering van de sonde markeert de eerste
stap van China´s 3-traps maanmissie, die naar
een maanlanding zal moeten leiden ongeveer in
2012. Als derde stap zal tegen 2017 een
maanlander naar de aarde terugkeren met
monsters van het maanoppervlak en stenen voor
wetenschappelijk onderzoek.
De lancering van Chang'e-1 kwam kort nadat
Japan haar eerste maansonde Kaguya lanceerde,
in September 2007, terwijl India van plan is haar
eigen maansonde te lanceren in April 2008, wat
tot een soort van ´space-race´ in Azië zou
kunnen leiden..
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Foto vanuit de Chinese maansonde
Luan Enjie, commandant van het Chinese
Maansonde project zei echter dat "China niet
betrokken wil zijn in een race naar de maan met
enig ander land of in welke vorm dan ook.
.China zal, in de uitvoering van haar beleid
tot een vreedzaam gebruik van de ruimte,
datgene wat ze hebben bereikt en ontdekt in de
maanexploratie met de hele wereld delen......
Bron:
http://space.cweb.nl
http://www.cnsa.gov.cn

Chinees als examenvak.
Het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum gaat
Chinees
als
examenvak
aanbieden.
Staatssecretaris
Marja
van
Bijsterveldt
(Onderwijs) heeft deze school als eerste in
Nederland daarvoor toestemming gegeven.
Chinees is in opmars op middelbare scholen;
naar schatting tussen de vijf en tien scholen
geven Chinees in de vrije ruimte. Nu mag het
Chinees dus ook echt als examenvak worden
opgenomen. In 2010 zullen de eerste
Hilversumse leerlingen examen doen met
Chinees in het pakket.
De Telegraaf 30 maart 2007
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Tweelinguitgiften van China VIII
Rob van der Nol en Dick van Eijl
Na een nummer afwezig te zijn geweest, deze
keer weer een bijdrage over de tweelinguitgiften
van de Volksrepubliek China. Ook deze keer
staat er maar één uitgifte in de schijnwerpers,
maar we gaan dan wel op keizerlijk bezoek

China - Frankrijk
China (Mi 2942-2943) - Frankrijk (Mi 33223323), datum van uitgifte 12 september 1998
Voor de uitgave van Frankrijk en China werd
gekozen voor twee van de bekendste keizerlijke
paleizen ter wereld: het Louvre en de Verboden
Stad. Beide gebouwen kennen een roerige
geschiedenis, begonnen hun bestaan als
residentie en eindigden als museum.
Op de Franse zegel staat uiteraard het Louvre
afgebeeld. Het gebouw zoals wij het nu kennen
staat op de plaats waar Filips II in 1190 een
kasteel liet bouwen als verdedigingswerk tegen
de veelvuldige aanvallen van de Vikingen die
via de Seine kwamen aangevaren.
Eeuwen later maakte Karel V van het Louvre
zijn paleis, aangezien het zijn strategische
waarde had verloren. In het paleis bracht hij een
gedeelte van zijn bibliotheek (ca. 12.000
manuscripten) onder.
Tijdens de honderdjarige oorlog raakte het
Louvre zwaar beschadigd; vanaf 1528 werd een
lange reeks verbouwingen gestart die tot het
huidige uiterlijk van het gebouw zouden leiden.
Langzaamaan werd het steeds minder kasteel en
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meer paleis. Door het verbinden van
bijgebouwen en het aanbouwen van vleugels
ontstond een enorm complex.
Tot aan Lodewijk XIV werd er aan het gebouw
gewerkt, maar omdat deze Lodewijk zijn
residentie naar Versailles besloot te verplaatsen,
kwam de verdere ontwikkeling tot stilstand. De
laatste bouwwerkzaamheden werden nog wel
voltooid, maar als paleis doet het gebouw geen
dienst meer.
De graaf D Angiviller werd in 1779 aangesteld
als beheerder van het Louvre en al snel ontstond
bij hem het idee om (een deel) van de
koninklijke kunstcollectie in het complex onder
te brengen. Door het uitbreken van de revolutie
kon hij zijn plan tijdelijk niet doorzetten, maar in
1791 kreeg hij gehoor bij de nieuwe
machthebbers die het met hem eens waren dat de
kunstschatten van het land tegen verdere
vernietiging in de roerige tijd waarin ze leefden
moesten worden beschermd.
Al in 1793 opende het Louvre zijn deuren als
museum. Ook als museum kent het Louvre
roerige tijden. Zo verloor het onder Napoleon
Bonaparte zijn naam, het heette tijdelijk Musée
Napoléon, maar ook werd de collectie door de
vele veld- (lees roof-) tochten van Napoleon
sterk uitgebreid.
Ook in de Tweede Wereldoorlog braken er
duistere tijden aan. Veel van de beroemde
kunstwerken uit het museum, zoals de Mona
Lisa en de Venus van Milo werden ingepakt en
gingen letterlijk op de vlucht voor de
kunstrovende nazi s.
In de afgelopen decennia zijn er uitbreidingen
geweest aan het gebouw. Onder François
Mitterrand werd de Richelieu-vleugel, tot dat
moment in gebruik door het ministerie van
Financiën, bij het museum getrokken en het hele
museum werd opnieuw ingericht. Een en ander
gebeurde onder leiding van de ChineesAmerikaanse architect I.M. Pei. Hij is ook de
bedenker van de zowel geroemde als gehate
glazen piramide op het voorplein, die zo n
belangrijke rol speelt in het boek De Da Vincicode van Dan Brown. Door deze uitbreiding is
het Louvre nu het op twee na grootste museum
ter wereld.
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De Franse posterijen brachten een aantal zaken
in omloop: een eerstedagenveloppe en een grote
eerstedagenveloppe met maar liefst twee series
uit beide landen er op (beide niet afgebeeld).
Ook verscheen er een fraaie presentatiefolder
met daarin de series met eerstedagafstempeling.
Daarnaast bevat de folder een gegraveerde
afbeelding van de Franse zegels.

Frankrijk: luxe folder
Ook is er de luxe-proef van de zegels in
hoogdruk bestemd voor de relaties van de
posterijen.

Frankrijk: luxe proef
Daarnaast bracht La Poste een folder in het Frans
en Chinees uit met daarin twee postfrisse series.
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Frankrijk: folder
Op het Chinese deel van de emissie staat de
Verboden Stad in Beijing centraal. Ook dit
museum begon zijn dagen als paleis. Begin 15e
eeuw besloot keizer Yongle zijn hoofdstad te
verplaatsen naar Beijing en gaf opdracht tot de
bouw van een groot aantal gebouwen en
complexen. Eén daarvan was de Verboden Stad,
die tussen 1406 en 1420 werd gebouwd. De stad
bestaat uit vele tientallen paleizen, poorten,
ontvangsthallen, maar ook vetrekken voor de
administratie, opslagruimtes en keukens.
Sinds de bouw van de Verboden Stad is er geen
plaats in China geweest waar zich zoveel intriges
hebben afgespeeld als binnen de muren van het
paleis. Niet alleen keizers zelf plotten er vrolijk
op los, ook de concubines en eunuchen
smeedden menig snood plan om keizers omver
te werpen of zichzelf te verrijken.
Tot de val van het Keizerrijk was de Verboden
Stad de woonplaats van de keizer en zijn
hofhouding en was het gewone mensen slechts
bij zeer hoge uitzondering toegestaan om in het
paleis te komen. Doorgaans waren dat
vertegenwoordigers van minderheden die hun
onderdanigheid aan de keizer kwamen bewijzen.
Tegen het einde van de laatste dynastie was de
Verboden Stad ernstig in verval geraakt. Ook
werden er veel kostbaarheden geplunderd,
hetgeen uiteindelijk voor PuYi, de laatste keizer,
de reden was om zijn hofhouding op te doeken
en alle eunuchen te ontslaan.
PuYi woonde nog enige tijd in een deel van de
Verboden Stad, maar vluchtte uiteindelijk naar
Manchukuo, waardoor het hele complex in
handen kwam van de Republiek China.
Al snel werd besloten het paleis om te vormen
tot museum. Het deel waar PuYi niet woonde
was al opengesteld voor het publiek, maar in
1924 werd dus het Paleismuseum gesticht.
Daarmee kwam zeker geen einde aan het roerige
bestaan van de Verboden Stad. Om de
kostbaarheden uit de stad uit handen van de
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Japanners te houden, werd het grootste deel
ingepakt, in treinwagons gestopt en zover als
mogelijk van Beijing gebracht. Jarenlang
zwierven de schatten rond, het grootste deel
kwam na de bevrijding weer terug naar Beijing,
maar een aantal wagons belandde uiteindelijk op
Taiwan, zo is er nu in Taipei ook een museum
met kunstschatten uit de Verboden Stad.
Het meest heeft de Verboden Stad te lijden
gehad onder het bewind van Mao. Een groot deel
van de stad werd afgebroken om plaats te maken
voor het Plein van de Hemelse Vrede, de Grote
Hal van het Volk en het daartegenover gelegen
museum. Ook werd een deel afgescheiden om de
nieuwe
Verboden
Stad
te
vormen,
Zhongnanhai, waar Mao en de zijnen hun intrek
namen. Daarnaast werden er ook nog stukjes
stad afgesnoept om onder andere het Working
People s Cultural Palace te creëren, zodat er
uiteindelijk maar een fractie overbleef van wat
eens de Verboden Stad was.
Maar evenzogoed is er nog meer dan genoeg
over voor de hedendaagse bezoeker.

Chinese maximumkaarten
Naast de gewone eerstedagenveloppe brachten
de Chinese posterijen ook een dubbelenveloppe
uit (met complete series er op!) en een set
maxikaarten.
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China: eerstedagenveloppen

25 jaar geleden
Het derde en vierde nummer van de jaargang
1982 hebben een rijke inhoud. Een vertaald
artikel van J. Millard Williams staat over beide
nummers verspreid. Het gaat over de Tien Anmen zegels van NO-China, waarover juist ook in
het vorige en dit nummer van ons Bulletin staat
gepubliceerd. Zo zie je, filatelistische studie kan
zich over een lange periode uitstrekken.
Hendrik Oranje geeft een overzicht van de 20
cent overdrukken die in de verschillende
provincies van China gemaakt zijn in 1943 (SG
690-700). Een handig hulpje voor het
determineren van deze opdrukken! Ook van zijn
hand de beschrijving van de clichétypen van drie
zegels uit de tijd van de republiek SG D722,
M745 en de niet-uitgegeven 10 c Vliegende
Ganzen (1949).
Een ander artikel geeft een overzicht van de
moderne postgeschiedenis van China (18781982). Ook de bogus-uitgifte van het koninkrijk
Sedang komt nog in een artikel langs.
In het laatste nummer van 1982 nog een
overzicht van de stempels van de Japanse post in
China. In dat nummer ook de eerste aflevering
van een cursus Tibetaans voor filatelisten,
interessant, maar geen eenvoudige kost!
Tenslotte wordt ook vooruitgeblikt op de
overdracht van Hong Kong aan China: De
laatste 15 jaar zijn ingegaan
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Nieuw sluittape bij Taiwanese post
Zoals velen van U zullen weten hebben de
posterijen op Taiwan al een aantal jaren
cellofaan plakband gebruikt om post te sluiten
(vooral als die beschadigd was). Die vroeger
gebruikte tape was ongeveer 19 mm breed.
Recent ontving ik een aangetekende brief uit
Keelung op Taiwan waarop een nieuwe sluittape gebruikt was met een breedte van 48 mm
Op de doorzichtige tape zijn in schuine banen
groene vliegende vogels (duiven?) afgebeeld.
Om de andere rij worden die afgewisseld met
een Chinese tekst. (zie afbeeldingen).

ken geen bewaarmethode om dat op de lange
termijn te voorkomen.
Ai Li-shan

Envelop voor hulp aan vluchtelingen
De hieronder afgebeelde envelop is op 8
december 1939 uit Shanghai naar Sian, provincie
Shensi, verzonden. Hij is toen doorgestuurd naar
Siking, waar hij, blijkens het aankomststempel
op de achterkant, op 28 december aankwam.
Ik ken een envelop voor de hulp bij
hongersnood, maar dit is de eerste envelop die ik
gezien heb die gewijd is aan de hulp aan
vluchtelingen. De tekst luidt: Help alle
vluchtelingen in de naam van deze
vluchtelingen bij een afbeelding van Jozef,
Maria en Jezus op de vlucht. Heeft iemand
andere soortgelijke enveloppen gezien, of weet
iemand misschien waar de envelop gemaakt is?
Ik hoor het graag via de redactie!

De brief

De tape
Net als de vorige tape zal deze in de loop der tijd
ongetwijfeld vergelen en tenslotte verdrogen. Ik
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Aankomststempel
Ai Li-shan
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Nieuws over de Local Posts
Hendrik Oranje
Ook in vorige nummers van het Bulletin werd
gepubliceerd uit de door Hendrik Oranje
verzamelde niet eerder gepubliceerde gegevens
over de uitgiften en postgeschiedenis van de
Chinese lokaalpost in de verdragshavens. Het
lijkt wat raar om dat nieuws te noemen: de
zegels zijn meer dan 100 jaar oud en de
oorspronkelijke research van Hendrik meer dan
20 jaar, maar het is wel de eerste keer dat een en
ander in een breder verspreid blad aan de orde
komt.

Hankow Local Post
Status van het postkantoor
In zijn boek The Shanghai Postal System
schrijft de heer Charles W. Dougan dat het
agentschap in Hankow van de Shanghai Local
Post in 1878 is opgericht. Dat is gebaseerd op
een bewaard gebleven brief van de postmaster.
In de China directory and guidance for the year
1887 vond ik dat het postagentschap niet als
een agentschap van de Shanghai Local Post is
beschreven (zoals bij Foochow), maar als
agentschap van de gemeenteraad. De postmaster
in die tijd was de heer Mitchell, die ook hoofd
van de politie was.
Mogelijk heeft de gemeenteraad van Hankow al
in 1878 de verantwoordelijkheid voor het
postagentschap op zich genomen en heeft daar
de zegels van de Shanghai Local Post gebruikt.
Dat kan verklaren waarom het subscription
system in Hankow werd gecontinueerd toen het
in Shanghai werd afgeschaft. Dat wijst op een
onafhankelijke organisatie. Er was in dat geval
geen organisatieverandering nodig toen in 1893
eigen zegels voor Hankow geïntroduceerd
werden. De heer Lane is het in deze met me
eens; hij schrijft:
In de China Clipper Vol.33, #4, pagina 70, staat
een illustratie van voor- en achterzijde van een
brief van het Amerikaanse consulaat in Hankow
met op de achterzijde het stempel van de
Shanghai LP van OC 14 78. Omdat de brief
ongefrankeerd was werd hij ongetwijfeld onder
het subscription system verstuurd, dat toen in
Hankow in gebruik was. Ik heb nooit enig bewijs
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gezien van een agentschap van de Shanghai LP
in Hankow. Kennelijk was er een zelfstandig
Hankow Local Post kantoor, dat samenwerkte
met de Shanghai LP; dat was vaker het geval,
zoals in Chungking.
Het lijkt duidelijk dat de gemeenteraad van
Hankow een eigen postorganisatie heeft opgezet,
die samenwerkte met de Shanghai Local Post.
Stempeldata
De heer Lane geeft de volgende data uit zijn
collectie voor zegels van de Shanghai LP met
een datumstempel van de Hankow Local Post:
FE 1 90, MY 24 90, MY 23 91, AU 11 91 (op
briefkaart), MY 24 92, AU 17 92, AU 24 92 en
SP 3 92. Hij schrijft verder:
Sir David Rosaway had een zegel van Shanghai
met Hankow stempel met de datum JL 6 88 in
zijn collectie, die ik jaren geleden zag.
Nog niet beschreven stempeltype
De heer Lane schrijft verder: Er is een
datumstempel met schreefloze letters en de letter
B boven de datum en een streepje tussen Local
en Post. Dit is gebruikt in 1886 en 1897. Ik heb
een enkel voorbeeld van dit stempel met een
sterretje in de plaats van de letter B, afgedrukt in
violet met de datum AP 25 (jaar onleesbaar). Het
zegel heeft volle gom, dus kennelijk is het
afkomstig uit een op verzoek afgestempeld vel.

Kewkiang Local Post
Tweede plaat van de ½ c
2e uitgifte.
Van dit zegel (SG en
Livingstone nr. 11 en
12; uitgegeven in zwart
op roze papier (11) en in
rood op geel papier
(12)) is door de heer
Kilgas
een
plaat
beschreven. Er is echter
ook een tweede plaat.
Helaas beschik ik niet over een compleet vel,
maar alleen over een fotokopie daarvan, waarop
niet alle details even duidelijk zijn. In de
tekening op de volgende pagina geef ik de
kenmerken voor de verschillende posities in het
vel waar ik zeker van ben.
China Filatelie 2007
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Tientsin Local Post
In de Philatelic Record , vol. 16, 1894, pag. 245, zijn de regels van de Tientsin Local Post afgedrukt.
Omdat die sindsdien niet meer in andere publicaties zijn opgenomen, geef ik ze hieronder.
TIENTSIN LOCAL POST-OFFICE
1. Het kantoor van de Tientsin Local Post zal voor het verzenden van post geopend worden op 1
augustus 1894. Postzegels zullen tussen 10 uur s morgens en 4 uur s middags verkocht worden
2. Alle post moet 15 minuten voor het aangekondigde vertrek van de stoomboot ingeleverd worden;
alle later aangeleverde post zal met de volgende boot verzonden worden.
3. De porto voor alle brieven, kranten, boekpakketten of pakjes moet vooraf worden voldaan met de
postzegels van de Tientsin Local Post.
4. Alle post die hier aankomt uit Ching-kiang, Hankow, Kewkiang, Shanghai of andere lokaalpost
kantoren moeten ofwel de zegels ofwel het stempel Paid van het betreffende kantoor dragen,
anders wordt port geheven bij aflevering.
5. Postzegels in de waarden ½, 1, 2, 5, 10 en 15 cents zullen beschikbaar zijn en worden alleen in het
postkantoor verkocht.
(dan volgen de posttarieven)
A. Smith, Postmaster
Helaas worden de posttarieven in de Philatelic Record niet vermeld.

Catalogi Additional Charge Labels
In ons Bulletin is in de loop der jaren, vooral ook in de jaren 90, veel aandacht besteed aan de
zogenaamde Additional Charge Labels. In de periode tussen januari 1987 en februari 1999 konden
locale postale autoriteiten (op provincie, locaal of zelfs postkantoor-niveau) extra bedragen voor
bepaalde postdiensten in rekening brengen bovenop de landelijk vastgestelde tarieven. Die additional
charge werd op allerlei manieren verrekend, maar in een groot aantal gevallen met additional charge
labels op de poststukken. Die werden voor dat doel ontworpen en geproduceerd op locaal of
provinciaal niveau; centrale autorisatie ontbrak, daarom is er geen centraal overzicht van de gebruikte
labels. Een interessant verzamelgebied, maar hoe krijg je er overzicht over? Gelukkig zijn er diverse
initiatieven om zo veel mogelijk in kaart te brengen en ook systeem aan te brengen in de veelheid aan
gemaakte labels.
Onze vrienden van D&O hebben in de loop der jaren erg veel voorbij zien komen en houden een
database bij van alle additional charge labels. Die is makkelijk bereikbaar voor de hele wereld via hun
website www.dandotra.com. Onder de link additional charge labels staat een korte introductie en ook
de catalogus. Verkopers van additional charge labels via eBay verwijzen naar deze catalogus als de
standaard!
Daarnaast is er ook de door Lars Palmer bijgehouden catalogus. Ook die is bijzonder uitgebreid en
heeft het voordeel dat hij (desgewenst) makkelijk uitgeprint kan worden. De laatste versie is van
november 2007. Die catalogus is digitaal beschikbaar op CD-ROM. De heer Palmer stelt hem voor
gratis verspreiding beschikbaar.
Met een briefje of mailtje naar de redacteur verzekert U zich van een exemplaar van de CD (3,00 Euro
materiaal- en verzendkosten).
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Een natuurtalent naast de postzegel
Gedurende mijn werkzaamheden in China heb ik
in de buitenwijken van Beijing op een enkele
plaats in de buitenlucht op de onverharde grond
een biljarttafel met gaten zien staan, waarop men
met volle overtuiging bezig was. Een bijzondere
aanblik en heb me toen verbaasd afgevraagd hoe
men zoiets in conditie kon houden gezien de hete
zomers en koude winters aldaar. Onlangs kreeg
ik een mapje in handen en moest ik daaraan
terugdenken.

Een prachtig uitgevoerd mapje met daarin een
velletje met persoonlijke postzegels een kaart en
een envelop beiden met een voorgedrukte zegel.
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Alles draait om Ding Jun Hui, geboren op 1 april
1987 in Yixing, provincie Jiangsu in de buurt
van Shanghai. Op 16-jarige leeftijd werd hij
snooker kampioen van China en eind 2003
professional.
In 2007 scoorde hij tijdens het prestigieuze
Masters-toernooi het maximaal te behalen
punten in een frame (147) en dat heeft slechts
één persoon eerder gedaan in de 33-jarige
historie van dat toernooi. Het schema hiervoor is
ook te zien op het velletje. Hij bracht het in dit
toernooi tot de finale, waarin hij na een vroege
voorsprong werd verslagen door Ronnie
O Sullivan. Een prachtig talent uit China dus in
deze verder door Britten gedomineerde sport.
Dick van Eijl
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Mijn China mancolijstje
Bizzy Bee
Ons medelid dat achter deze naam schuilgaat
heeft onderstaand interessant verhaal ook tijdens
een bijeenkomst verteld.
Met een groepje van 18 gelijk gerichte neuzen
(allen ex KJCPL-Hong Kong) zijn we Chinawaarts getrokken op een reis die door VNC (Azië
travel-Utrecht) was uitgestippeld en geregeld.. Een
aantal grote steden werden aangedaan waaronder
Beijing, Xi-an, Chongqing, Yichang, Shanghai,
Guilin,Yangshuo en Hong Kong.. Over wat we
alzo zagen kan ik wel twee Bulletins vullen doch
ik moet me tot het filatelistisch gebeuren beperken
en dat speelde zich af in Shanghai.
Van de veilingmeester van Wiggers de Vries had ik
het adres van een gebouw gekregen waar ik zeker
zou slagen in mijn zoektocht: Het gebouw was
genaamd: "Workers Culture Palace" en gelegen in
het Luwan District op Nr 500 Jumen Road close
to South Zhongshan Road. Voor de taxichauffeur
had ik dit adres door het hotel in het mandarijn
laten vertalen en opschrijven. Dit bleek goed
geholpen te hebben want probleemloos werden we
voor de deur van het gebouw afgezet.

Vreemd genoeg kwam de serie R 24 niet voor de
dag. Doch die heb ik later in het grote postkantoor
met een beschrijvend boekwerk kunnen kopen. De
serie R 24 laat alle huizensoorten zien die er in
China voorhanden zijn..
Dit sluit mooi aan op de verhandeling van de
etnische groeperingen die ik op postkaarten en op
postzegels al bezit.
Vrienden die ver voor mij de reis naar China
maakten hadden heel wat problemen om aan
postzegels te komen, toen werd er door het
hotelpersoneel ook nog niet veel Engels
gesproken. De regering heeft daar het een en ander
aan gedaan. Onze gids Li Poon is door het
Gouvernement met nog twintig makkers naar
Maastricht gestuurd om Nederlands te leren. Dat
heeft geweldig geholpen. Hij was het die me de
uitspraak van het woord voor postzegel heeft
bijgebracht: "youpiao" en postkantoor "Youjui".
Met deze twee woorden moet het beslist lukken
want Chinezen zijn slim en brengen je rap op de
plaats waar je wil zijn.

De zaal was enorm en deed aan de jaarbeurs
denken. Ik schat dat er wel zo n 200 stalletjes
waren allen ter grootte van een flinke eettafel met
een uitschuifbaar stukje van een halve meter. Dit
stukje verschaft de eigenaar van "de zaak"
toegang achter de toonbank. Om het een en ander
te verkennen heb ik een wandeling gemaakt door
de gangen en de enige bleekneus in dit gebouw
viel op. Vele nieuwsgierigen volgden me op de
voet en bleven als een tros bijen achter me staan
toen ik het plaatsje van mijn keuze had gevonden..
Rap werd me een catalogus voor gelegd toen Mr
Shi Yu in de gaten kreeg dat het om zegels van de
Volksrepubliek ging. De afhandeling was
efficiënt. Elke keer als ik de zegelserie aanwees
werd er een stockboek gepresenteerd en de serie
eruit gehaald.. Negen van de tien keren was het
direct prijs, doch toen het "Mo Jao" viel stoof er
een mannetje uit de klont weg die een oogwenk
later de zegel aanreikte aan de man achter de
toonbank onder het uitstoten van allerlei klanken,
waaruit ik begreep dat de eigenaar zijn prijs had
overgenomen en op mijn lijstje had genoteerd.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
8 juni serie 2007-15
Chongqing, een stad met een historie van
3000 jaar. Een economisch centrum in
het bovengebied van de Yangtze rivier.
Twee zegels (se-tenant) van 1,20 yuan
geven een kleine impressie van deze
groeiende stad met zijn 30 miljoen
inwoners.

19 juni serie 2007-16
In het zuidwesten van de Lesser Xingán bergen in noordwest Heilongjiang provincie ligt Wudalianchi
ofwel de vijf grote samenkomende meren. Ontstaan door de blokkade van de Baihe rivier door
uitgestoten vulkaanlava. De meren die wemelen van de vis worden omringd door 14 slapende
vulkanen, met als hoogste de Heilong berg. Drie zegels (se-tenant) elk van 1,20 yuan.

1 juli serie 2007-17
Het is alweer 10 jaar geleden dat Hong Kong weer met China werd verenigd. De reden voor het
uitbrengen van een drietal zegels van resp. 2 x 1,20 en 1,50 yuan in een gezamenlijke uitgifte met
Hong Kong.
3 juli serie 2007-18
Ter nagedachtenis van de 100ste geboortedag van
voormalig president van China Yang Shangkun (19071998) zijn twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven.
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10 juli serie 2007-19
In het zuidoosten van het graafschap Pingyang, Zhejiang provincie, liggen de Nanji eilanden.
Dit water natuur reservaat bestaat uit eilanden, kale rotsen, riffen en nabijgelegen kustgebieden met
een totale oppervlakte van ruim 200 vierkante kilometer. Het is een uit de kust liggend paradijs voor
schelpdieren, zeewier, vogels en wilde narcissen. Een pracht decor met een heerlijk klimaat. Van de
vele schilderachtige plaatsen worden er drie op zegels getoond elk met een waarde van 1,20 yuan.
28 juli serie 2007-20
Het zesde congres van de
gezamenlijke
Chinese
filatelistische bond werd
gehouden in Beijing op 28
en 29 juli. Ter gelegenheid
hiervan is een blokje
uitgegeven van 6 yuan,
waarop het ontwerp van een
bronzen tablet uit de Xia
dynastie (1038-1227). Dit
voorwerp werd gebruikt om
de bevelen van de keizer met
spoed over te brengen.

1 augustus serie 2007-21
De tachtigste verjaardag van oprichting van het Chinese Volksbevrijdingsleger (People s Liberation
Army, PLA). Vier maal een zegel van 1,20 yuan waarop militairen van de krijgsmacht.
8 augustus serie 2007-22
Het wachten is nog steeds op het uitleveren
van de serie uit 2006 ter gelegenheid van de
komende olympische spelen in Beijing. Na
de mascottes uit 2005 is er inmiddels al weer
een serie verschenen met ditmaal sportende
mascottes. Zes zegels van 1,20 yuan die ook
zelfklevend op de markt zijn gebracht.
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18 augustus serie 2007-23
Gelegen in het zuidelijke deel van de Hengduan bergen in
west Yunnan provincie zijn de Tengchong geothermische
vulkanen. Een natuurlijke geologisch museum van meer dan
90 vulkanische kegels en stenen pijlers in diverse vormen,
typische kalksteenholen, barrière meren en watervallen. De
vulkanen zijn omringd door talrijke luchtfonteinen, kokende
bronnen en hete geisers. De prachtigste groep geothermische
bronnen is gelegen in de Zaotang vallei, ook bekend als de
hete zee waarvan het stomende schouwspel op grote afstand
is te zien. Drie zegels van elk 1,20 yuan tonen resp. de hete
zee, een vulkaan groep en de hemel pijler vallei.

2 september serie 2007-24
Tijdens de bouw van de Chitan waterkracht centrale heeft zich het Jinhu meer gevormd. De naam
komt van de Jinxi stroom waar het is gelegen in het graafschap Taining, Fujian provincie. Het meer is
sikkelvormig, geflankeerd door prachtige bergen en beslaat een oppervlak van 38 vierkante kilometer.
Twee zegels van 1,20 yuan laten een prachtig landschap zien, met de grote rode klif en de Mao
berg .
10 september serie 2007-26
Van 10 tot 30 september heeft de FIFA wereldbeker voetbal voor
vrouwen plaats gevonden in de vijf steden, Shanghai, Tianjin,
Hangzhou, Wuhan en Chengdu. Voor de tweede keer sinds 1991 in
China. Een zegel van 1,20 yuan, die ook rond af te scheuren is, met
het embleem van dit evenement in een vel van 16 zegels.

2 oktober serie 2007-27
De speciale olympische zomerspelen voor verstandelijk
gehandicapten te gast in Shanghai van 2 tot 11 oktober. Sinds 1968
om de 2 jaar gehouden tussen de zomer- en winterspelen en voor het
eerst in Azië. Een ruitvormige zegel van 1,20 yuan waarvan 14 in
een vel.
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13 oktober serie 2007-28
De 192 km lange Three Gorges aan de Yangtze is bekend om het schitterende natuurschoon en de in
ruime mate aanwezige historische bezienswaardigheden. Door de bouw van de stuwdam (drie
klovendam) heeft de streek ingrijpende veranderingen ondergaan. Om belangrijke plaatselijke
culturele relikwieën niet verloren te laten gaan zijn er diverse objecten verplaatst, zoals de Zhang Fei
tempel die van de Feifeng heuvel verhuisd is naar de stad Panshi aan de andere zijde van de Jangtze
rivier. Het geheel bewaarde oude dorp Dachang is naar het 5 km verderop gelegen Xibaoling verplaatst
en de graftombe van de dichter Qu Yuan uit de Qing dynastie is opnieuw opgebouwd op de
FengHuang heuvel in Zugui. Een en ander is te zien op 4 zegels elk van 1,20 yuan.
15 oktober serie 2007-29
Ter gelegenheid van het 17de nationale
congres van de CPC zijn 2 zegels van 1,20
yuan uitgebracht. Afgebeeld zijn de
gebouwen waarin het eerste Nationaal
Congres resp. de 2e zitting van het 7e
Centraal Comité van de partij zijn gehouden.
Op de volgende pagina staat het uitgifteplan
voor 2008 van de Chinese post.
D.v.E.

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)

11 oktober 2007 Zeeschelpen (I) (SP 510)
Taiwan, als eiland voor het continent Azië,
herbergt een rijke verscheidenheid aan leven in
de kustwateren. Om het in stand houden van
deze rijkdom te bevorderen, nu een viertal zegels
met zeeschelpen.
$ 5 (0,75) Marchia loebbeckei
$ 5 (0,70) Harpa major
$ 12 (0,70) Epitonum scalare
$ 12 (0,70) Cypraea aurantium

$ 7 (2,0)
$ 9 (1,0)
$ 15 (1,0)
$ 20 (2,0)

Ascocentrum sp.
Arundina graminifolia
Vanda teres
Epidendrum sp.

24 oktober 2007 Orchideeën III (DEF 126)
Derde set van vier zegels met orchideeën die op
Taiwan voorkomen.
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3 november 2007 Vogels van Taiwan (DEF128)
Door het tropische en subtropische klimaat heeft
Taiwan een grote variëteit aan planten en dieren.
Er is dan ook een grote verscheidenheid aan
stand- en trekvogels op het eiland te vinden.
Hier de eerste vier zegels van de uit te geven
serie.
$ 3,50 (35,0) Pericrocotus solaris
$ 5 (45,0) Parus varius
$ 12 (20,0) Luscinia calliope
$ 25 ( 100) Phoenicurus aurorcus

9 november 2007 Buitensport (SP 511)
Om de mensen in beweging te krijgen werden
een
viertal
zegels
uitgegeven
met
aanmoedigende afbeeldingen van wat men zoal
in zijn vrije tijd buiten kan doen.
$ 5 (0,9) Snelwandelen
$ 5 (0,9) Fietsen
$ 12 (0,9) Rijden op een plankje met vier
wieltjes
$ 25 (0,9) Schaatsen op straat zonder ijs.
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28 november 2007 100 jaar Padvinderij (COM
309)
Bij de viering van het eeuwfeest van de
Padvinderij werd ook op Taiwan een
herdenkingszegel uitgegeven. Op de zegel een
duif met daarboven een touw dat het getal 100
vormt, en daarbij het embleem van de
wereldorganisatie en het embleem van de
Chinese padvinderij omcirkelt.
$ 12 (0,99) Vierkante zegel, kwartslag gedraaid.

3 december 2007 Chinees Nieuwjaar (SP 512)
Op 7 februari 2008 begon volgens de Chinese
kalender een nieuwe 60-jarige periode met het
jaar van de Rat.
$ 3,50 (4,0) Afbeelding van een Rat met het
karakter Shu , oftewel Rat .
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$ 13 (1,5) Rat met de twee karakters in de
nieuwe periode.
Ook nog een blokje met de waarde $ 12

23 januari 2008 Traditionele Huizen (SP514)
Om de schoonheid van de oude bouwstijl meer
bekendheid te geven zijn een viertal zegels
uitgegeven met oude huizen op Taiwan.
$ 5 (0,9) Huis van de Liu familie (1781)
$ 5 (0,9) Herenhuis van de familie Lin (1853)
$ 5 (0,9) Li Teng-fang complex (1860)
$ 5 (0,9) Siao familie huis (begin 1800)
22 december 2007 Democratische Beweging
(SP 513)
Een viertal vertegenwoordigers van de
Democratische Beweging op Taiwan.
$ 5 (0,9) Lei Cheng (1897-1979)
$ 5 (0,9) Fu Jheng (1927-1991)
$ 5 (0,9) Kuo Yu-shing (1908-1985)
$ 5 (0,9) Huang Hsin-chieh (1928-1999)

30 januari 2008 Vogels van Taiwan II (DEF128)
Vervolg op de uitgifte van 3 november 2007
$ 1 (15) Dicrurus aeneus
$ 2,50 (1,5) Lanius schach
$ 10 (20) Dendrocitta formosae
$ 32 (32) Pycnonotus sinensis
Achter de waarde van de zegels is tussen haakjes
de oplage in miljoenen vermeld.
GvDr
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