Beijing
Beschrijving: zie pag. 62-63

China Filatelie 2008

49

Inhoudsopgave

Redactioneel
Bestuursmededelingen
Eigendomsstempels van Taiwan
Tweelinguitgiften van China X
De joden van China
Interessant stempel van Taiwan
Chinese postale informatielabels 2
25 jaar geleden
Enkele vogels van Taiwan
Feestdag stempel
Opnieuw: Kaifeng provisionals
Beijing 08-08-08
Aantekenstroken van Taiwan
Horizontale envelop van Taiwan
Afwijking op zegel Keizerrijk
Gelegenheidsvelletjes
Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
Nieuwe uitgiften Taiwan

49
49
50
51-53
54-57
57
58-59
59
60-61
61
61
62-63
64-65
65
65
67-68
69-70
71-72

CHINA FILATELIE is het vier maal per jaar verschijnende bulletin van de Studiegroep China Filatelie. Goedgekeurd bij
Koninklijk besluit van 19-4-1973, nr. 62.670. Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
Lidmaatschap 18 Euro per jaar. Losse abonnementsprijs op aanvraag, evenals advertentietarieven. Correspondentie-adres:
Boschmansweg 13, 1871 AW Schoorl.
Postgirorekening van de penningmeester: 3001182 t.n.v. Studiegroep China Filatelie te Maarssenbroek; van de
Nieuwtjesdienst: 914729 t.n.v. Studiegroep China Filatelie te Maarssenbroek.
=========================================
No part of this Bulletin may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means, without written
permission of the editor.

ISSN 1382-8886

50

China Filatelie 2008

40e jaargang no. 155

Redactioneel
De zomer is voorbij; China heeft in die tijd
natuurlijk met de geslaagde Olympische Spelen
in het centrum van de belangstelling gestaan.
De wintertijd is vandaag weer ingegaan en dan
wordt het tijd om ons weer met de postzegels
bezig te houden. Aan het eind van dit
postzegelseizoen (in het voorjaar) vieren we
natuurlijk uitgebreid het 40-jarig bestaan van
onze Studiegroep. Maar daar hoort U binnenkort
veel meer over.
Het derde nummer van de jaargang heeft weer
een gevarieerde inhoud. Opnieuw worden een
stel interessante bijdragen geleverd door Ai Lishan over onderwerpen die uiteenlopen van een
afwijking op een zegel uit de tijd van het
Keizerrijk tot de huidige aantekenstroken van
Taiwan.
Met toestemming van de vereniging NederlandIsrael Philatelie nemen we een artikel over de
joden in China uit hun orgaan over.
Een aantal fraaie maximumkaarten (ook op de
omslag) geeft zicht op verschillende aspecten
van de stad Beijing. Ook is er weer een nieuwe
aflevering over de tweelinguitgiften, dit keer die
met Indonesië.
De vaste rubrieken completeren weer het
nummer. Ik wens U er weer veel plezier mee.

Bestuursmededelingen
Verslag bijeenkomst 6 september 2008.
De voorzitter opent de bijeenkomst en doet
enkele mededelingen.
De jubileumcommissie die het 40 jarig jubileum
voorbereidt, heeft een plan van aanpak gereed en
ook een begroting van kosten gemaakt. De
kostenraming is door het bestuur goedgekeurd en
het plan van aanpak wordt verder uitgewerkt.
Naar aanleiding van de mededeling van Dick
van Eijl, in de vorige bijeenkomst van de
studiegroep, dat afhandeling van postale zaken
verzonden uit China niet geheel goed
functioneert is i.o.m. Dick en Miep (secretaris)
China Filatelie 2008

oktober 2008
een brief opgesteld en inmiddels verstuurd naar
de hoofddirecteur in Beijing-China.
Het vaste continent van Europa kent twee
keurmeesters die poststukken en postzegels uit
China keuren. Verder zijn er nog enkele Engelse
keurmeesters. Het is wellicht interessant voor de
studiegroep om zich te oriënteren of er
mogelijkheden zijn om keuringen in Nederland
te laten uitvoeren door een gecertificeerde
keurmeester uit Nederland.
Deze week kreeg de secretaris het droevige
bericht dat ons lid de heer van Sinderen is
overleden; er wordt een minuut stilte gehouden.
Op 1 september j.l. is op verzoek van de
voorzitter van de algemene postzegelvereniging
Aalsmeer een Powerpoint presentatie gegeven
over ons verzamelgebied. Er waren voor deze
avond ook leden van de postzegelvereniging
Mijdrecht uitgenodigd. De zaal was goed gevuld.
Aanwezig waren Rob Ronde en Hendrik Oranje.
Na afloop van de voordracht werden er veel
vragen gesteld, bulletins en informatiefolders
overhandigd.
In de volgende Veiling zullen ook duurdere
kavels zijn opgenomen met een prijsniveau van
125 tot 250 euro.
De NBFV, de vereniging waar de meeste
gespecialiseerde
verenigingen
bij
zijn
aangesloten, bestaat dit jaar 100 jaar en heeft het
predikaat koninklijk gekregen.
Op 17, 18 en 19 oktober zal voor de 10e keer de
Postex in Apeldoorn worden gehouden.
Het verzamelen van zegels uit China komt steeds
meer in de belangstelling te staan. Zo stond in
het maandblad Filatelie een lezenswaardig
artikel over de maximafilatelie in China, twee
artikelen in het maandbericht van de
postzegelvereniging
Nunspeet
over
de
Olympische spelen en over vogels in China met
fraaie afbeeldingen.
Op
19
september
wordt
in
een
scholengemeenschap in Noord Holland een
China dag georganiseerd. Het secretariaat heeft
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een uitnodiging ontvangen om een lezing te
geven. Wij gaan daar naar toe.
In de rondvraag vroeg mevr. T. van t Hag of de
kosten die gemaakt worden voor bovenstaande
presentaties worden betaald door de China
Filatelie, de voorzitter antwoord hierop dat de
kosten voor deze presentaties voor rekening zijn
voor de verenigingen waar de presentatie word
gehouden.
Na de pauze werd de veiling gehouden en met
succes: de meeste kavels zijn verkocht.
Miep Ronde
Ruilpartner gezocht
Via TNT Post en de NBPV ontvingen we een
brief van de 18-jarige Shaochen Yu, die schrijft
dat hij al jaren postzegels verzamelt en speciaal
Nederlandse postzegels omdat hij diep onder de
indruk is van de Nederlandse cultuur, volk, kunst
en geschiedenis.
Wie wil met hem ruilen? Zijn adres:
Shaochen Yu, Room 401 Building 39, Gui Hua
Village, Suzhou 215006, Volksrepubliek China.
Chinees? Een makkie!

Eigendomsstempels op zegels Taiwan
De meeste verzamelaars van Chinese postzegels
zullen wel eens niet-postale stempels op zegels
zijn tegengekomen. In de jaren 20 en 30 van de
vorige eeuw waren vele anti-bandit of
valutacontrole stempels in gebruik. In de jaren
20 tot begin jaren 40 werd nogal eens van
geperforeerde initialen (perfins) gebruik
gemaakt. Sinkiang had natuurlijk ook officieel
uitgegeven perfins. Voor zover ik weet werd
geen van die beveiligingsmethoden na 1945 nog
toegepast.
Vermoedelijk om diefstal van zegels tegen te
gaan werden op Taiwan in de jaren 50 tot het
midden van de jaren 60 door verschillende
instanties stempels gebruikt. Het ging om een
stempel op de achterzijde van de zegels. Ik heb
ze tot nu toe alleen op de lopende series gezien,
als laatste op de Chu Kwang toren uitgifte van
begin jaren 60.

52

Onder deze titel is de eerste Nederlandse
lesmethode Chinees voor het Voortgezet
Onderwijs verschenen. De methode riocht zich
op lezen, spreken en luisteren en sluit aan bij de
belevingswereld
van
middelbare
schoolleerlingen. Er zijn inmiddels drie delen in
de reeks verschenen. De auteur, Tin Chau Tsui,
is sinds 2004 de eerste docent Chinees in het VO
in Nederland. De reeks is uitgegeven door
uitgeverij Coutinho.
Nieuwtjes Hong Kong
In onze bulletins worden de nieuwe uitgiften van
China en Taiwan trouw vermeld en afgebeeld,
maar we hebben dat nooit gedaan met de
uitgiften van Hong Kong en Macao. Toch horen
die ook tot het verzamelgebied. Het zou echter te
veel van onze schaarse ruimte vragen die
gebieden ook in de nieuwtjesrubriek aan bod te
laten komen.
Tijdens de bijeenkomsten van de studiegroep
zijn steeds exemplaren van Philatelic Link, de
nieuwsbrief van de posterijen van Hong Kong, in
te zien. Daarin staan de nieuwe uitgiften
uitgebreid beschreven. Die uitgiften zijn ook te
vinden via de website:
www.hongkongpoststamps.com.
Omdat de stempels op de achterzijde van de
zegels geplaatst zijn zijn ze op brief niet te zien.
Het kan dus gaan op voorkomen van diefstal,
maar bij gebruik zou niemand er achter komen.
Het vroegste voorbeeld dat ik ken is op een
overdrukt SYS zegel (Scott 1031, SG 110) uit
1950. Het gaat om een op 6 juli 1950 gebruikt
paartje. Het violette stempel luidt Taiwan
gezondheidsdienst . Dit is helaas het enige
voorbeeld dat ik van dit stempel heb. Als u uw
zegels nakijkt kunt u het stempel misschien
compleet op een blokje van vier aantreffen (of
een ander stempel natuurlijk).

Ai Li-shan
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Tweelinguitgiften van China X
Rob van der Nol
Dick van Eijl

China

Indonesië

Deze keer brengen we een bezoekje aan de
Gordel van Smaragd, de gemeenschappelijke
uitgifte tussen China en Indonesië uit 2007 is aan
de beurt. Ook deze uitgifte kwam tot stand ter
viering van de diplomatieke betrekkingen tussen
twee landen. De relatie tussen China en
Indonesië is tamelijk roerig geweest. Op 13 april
1950 werden de betrekkingen tussen beide
landen vastgelegd, echter in 1967 werden de
betrekkingen opgeschort. Het zou tot 1989 duren
voordat er weer onderhandelingen op gang
kwamen voor de hervatting van de vriendschap,
hetgeen in 1990 gebeurde. Evenzogoed kozen de
posterijen 13 april 2007 als uitgiftedatum van de
zegels. Als thema voor de emissie viel de keus
op dansen. Niet de Tango of Foxtrot, maar
traditionele dansen.

zeer bekend, zoals de Ramayana, en populair
onder toeristen. Dat is ook niet zo vreemd, want
de combinatie van de mysterieus klinkende
gamalan, de prachtige kostuums, alles bij elkaar
schildert het een prachtig plaatje. En - heel slim voorstellingen worden vaak gecombineerd met
een diner, dus de mensen hebben een compleet
avondje uit.
Maar ook de Balinezen zelf gaan graag naar een
voorstelling en daardoor hebben de diverse
dansen nog steeds iets authentieks zonder
toeristenkitsch te worden.
Voor de Indonesische zegel werd gekozen voor
de Balinese Barong-dans. Ook deze dans is een
verhalende dans die - hoe kan het ook anders gaat over de strijd tussen goed en kwaad. In dit
geval Barong (de witte magie) en Rangda (de
zwarte magie).
Ook in China wordt er heel wat afgedanst. Ook
hierin spelen mythes en legenden vaak een grote
rol. En hoewel de muziek de meeste toeristen
minder in het gehoor zal liggen dan de gamalan,
is het door de gebruikte maskers en kostuums
nog steeds een spektakel om te zien.
Voor de Chinese zegel is gekozen voor de
drakendans. Bij de drakendans vormen een
aantal mensen een lange draak, de voorste in de
stoet draagt de kop van de draak en de rest vormt
het lichaam. De draak kan van verschillende
materialen, zoals hout, stof en crêpepapier, zijn
gemaakt.
De drakendans wordt vaak bij feesten zoals het
Chinese nieuwjaar meestal buiten gedanst,
vanwege de lengte van de draak, waardoor
bijvoorbeeld het verkeer kan worden belemmerd.
De draak verdrijft symbolisch boze geesten, net
zoals het lawaai van vuurwerk dat doet. Met
nieuwjaar wordt overigens ook vaak de
leeuwendans gedanst.

In Indonesië zijn uiteraard veel verschillende
dansen, verspreid over de eilanden. Een aantal is
China Filatelie 2008
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In China verschenen de gebruikelijke
dubbelenveloppe en een set maxi-kaarten.

Chinese maximumkaarten
De zegels werden in vellen van 16 gedrukt met
in het midden een tab.

Chinese mini-vellen
Naast de twee zegels verscheen er in Indonesië
ook een gelegenheidsvelletje met de twee zegels.

Indonesisch gelegenheidsvelletje
De zegels zelf verschenen in een vel met acht
series en een grote tab in het midden en er
verschenen eerstedag enveloppen met de zegels
en het minivelletje in een oplage van 10.000
genummerde exemplaren.
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Indonesische FDC s
Ook verscheen er een dubbelenveloppe en een
presentatiefolder waarin alle items werden
ondergebracht, waarbij de twee fdc's en folder
hetzelfde nummer dragen.

Indonesische dubbelenveloppe

Indonesisch minivel

Indonesische presentatiefolder
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De joden van China
David Cohen Paraira
Onderstaand artikel is, met toestemming van de
redactie en de auteur, overgenomen uit het
herfstnummer 2008 van NIP, het orgaan van de
vereniging Nederland-Israel Philatelie.
Het is niet bekend wanneer de eerste Joden in
China kwamen. Vermoed wordt dat deze zich er
ongeveer 2000 jaar geleden vestigden, maar dat
is niet aan te tonen aan de hand van
bewijsstukken. Sommigen suggereren dat zich
hier afstammelingen van de verloren stammen
vestigden. De Joden zijn waarschijnlijk via de
zijderoute in China terecht gekomen, naar
veronderstelling vanuit Perzië, later gevolgd
door volgelingen van de islam en het
christendom. De Joden waren waarschijnlijk
gidsen op de zijde route, zij spraken hun talen en
er waren toen nog geen wegen zoals nu.
Onder latere dynastieën raakte China erg
gesloten en in zichzelf gekeerd. Contact met de
buitenwereld werd heel moeilijk. Dat trof in het
bijzonder de joodse gemeenschap. Door gebrek
aan contacten met joodse gemeenschappen
elders in de wereld was er geen nieuwe aanwas
en geen uitwisseling van kennis, met als gevolg
gemengde huwelijken en assimilatie.

Een goed voorbeeld daarvan was de in de 12e
eeuw gestichte synagoge van Kai Feng, een stad
gelegen aan de Yellow River, afgebeeld op een
Israelisch zegel uit 1988. Deze synagoge is vele
malen gerestaureerd. Na de grote vloed van
1605, die het deel van de stad waarin de joodse
wijk lag overstroomde en waarbij de synagoge
werd verwoest, is deze geheel opnieuw
opgetrokken.
De eind 17e eeuwse tekeningen van de Franse
Jezuïet Jean Domain zijn de enige afbeeldingen
die van deze rond 1855 verdwenen synagoge
bekend zijn. Hierop zijn de vorm van het
gebouw met de bijbehorende, door poorten
ingedeelde binnenhoven te zien. De synagoge
was afgedekt met 3 daken, net als de tempels in
de verboden stad van Beijing, sterk beïnvloed
door de Ming architectuurstijl.
De synagogen zijn hier net als de moskeeën naar
het westen, richting Jeruzalem en Mekka gericht,
de Boeddha tempels evenwel naar het zuiden.
Een model van de synagoge van Kai Feng is te
zien in het diaspora museum Beth Hetefutsoth in
Tel Aviv.

De synagogen in China werden gebouwd in de
architectuurstijl van de regio.

Op de interieur tekening van Jean Domain is het
lezen uit een staande thora rol te zien, wat het
vermoeden bevestigd dat deze joden van
Perzische afkomst waren.
De eerste opium oorlog, tussen Engeland en
China, werd in 1842 beëindigd door de vrede
van Nanjing. Hierbij werden vijf havens
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opengesteld
voor
buitenlandse
handel,
buitenlanders konden zich daar vrij vestigen. De
stad Shanghai werd opgedeeld in 5 delen waarin
buitenlandse mogendheden, waaronder Fransen,
Britten, Russen en Amerikanen, veel invloed
hadden.
Rond 1842 kwamen ook veel joden uit India en
het Midden Oosten naar Shanghai, waar deze
zich vestigden in de wijk Little Vienna. Hier
stichtten zij grote bedrijven, zoals in- en export

bedrijven, warenhuizen en onroerend goed
maatschappijen.
In het begin van de 20e eeuw woonden er
ongeveer 900 joden in Shanghai, zij behoorden
daar tot de hogere kringen, veel van hen waren
miljonair. Dit waren joden van Sefardische
oorsprong, zoals de bekende uit Bagdad,
Bombay en Cairo afkomstige families Sassoon,
Kadoorie, Hardoon en Hillali.

Gezicht op Shanghai, Chinees velletje uit 1996 (1996-26)
Het grote in 1928 gebouwde Cathay hotel, ook
bekend als Sassoon Building, is gebouwd door
E.D. Sassoon & Co Ltd . Het is gelegen aan de
Bund, de chique boulevard langs de Huangpu
River en draagt nu de naam Peace hotel. Dit
twaalf verdiepingen tellende, in koloniale stijl
opgetrokken gebouw wordt bekroond door een
puntige groene toren.

Het Peace Hotel van velletje en op foto
Aan deze kade zijn in 1934 ook de Broadway
Mansions door de Sassoon Group gebouwd,
nu bekend als Shanghai Mansions . Deze 22
verdiepingen tellende wolkenkrabber met luxe
China Filatelie 2008

appartementen is prominent gelegen nabij de
Waibudubrug, in die tijd de enige brug over de
Huangpu River.
In het begin van de twintigste eeuw kwamen
veel Asjkenazische joden naar Shanghai,
voornamelijk afkomstig uit Rusland. Deze joden
vluchtten voor de bloedige pogroms en later
voor de Russische revolutie. Ze behoorden tot de
middenklasse en vestigden zich voornamelijk in
de Franse wijk. Velen van hen waren winkeliers
en horeca ondernemers. In 1930 woonden er
ongeveer 5000 joden in Shanghai. Door de
vlucht van vele Joden uit Europa voor het
opkomende Fascisme, vooral uit Duitsland,
Oostenrijk en Polen, nam het aantal joden toe tot
meer dan 30.000 in 1941. Vestiging in de
havenstad Shanghai was toen nog vrij
gemakkelijk, zij konden zich daar toen vrij,
zonder visa, vestigen.
De
rabbijnen
en
studenten
van
de
wereldberoemde
MIR
jeshiwa
(talmoed
hogeschool) ontvluchtten op wonderbaarlijke
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wijze Litouwen om zich ook te vestigen in de
joodse wijk van Sjanghai.
De Japanse consul van Lithuania in Kovno, Mr.
Chiune Sugihara verzorgde in 1939 en 1940 visa
voor joodse vluchtelingen om via de Sovjet Unie
en Japan naar Shanghai te vluchten. Hij is
daarvoor geëerd met een Yad Vashem
onderscheiding (en vereeuwigd op een Japanse
postzegel).

Deze synagogen zijn echter niet meer als
zodanig in gebruik en de oorspronkelijke
interieurs zijn verdwenen.

.
Japanse Consul Chiuni Sugihara
De welgestelde Sefardische joden gaven toen
financiële hulp aan de armen, waarbij het
markante Peace Hotel door de Sassoon s aan
Joodse vluchtelingen ter beschikking is gesteld.
In 1943 werden alle stateloze burgers die vanaf
1937 uit Europa kwamen, op last van de Japanse
autoriteiten in voor hen bestemde gebieden
geïnterneerd.
De
Joden
werden
toen
ondergebracht in de wijk Hongkou. Dit getto
was niet te vergelijken met de getto s of kampen
in Europa.
Na de tweede wereldoorlog brak de burgeroorlog
uit die gewonnen werd door de communisten.
Het aantal Joden nam toen snel af. De
communisten braken veel synagogen af en sloten
de joodse scholen en winkels. Aan de joodse
gemeenschap herinneren in Shanghai nog slechts
een monument ter herinnering aan de
vluchtelingen in Shanghai gedurende de 2e
wereldoorlog in het Huoshan park (waar het
getto voor statenlozen gevestigd was), de Ohel
Moishe synagoge en de naar de vrouw van Sir
Jacob E. Sassoon genoemde Ohel Rachel
synagoge (1920).

Orel Moishe en Orel Rachel synagogen
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Gedenksteen voor vluchtelingen

Orel Moishe Synagoge

memorial hall

De in 1927 door Russische joden gebouwde
Ohel Moishe synagoge is in 2005 gerestaureerd
en ingericht als herinneringscentrum aan de
joodse vluchtelingen, de Jewish Refugee
Memorial Hall of Shanghai .
Vanaf 1933 ving Shanghai bijna 25.000 joodse
vluchtelingen op, zowel uit Duitsland als uit
andere onder de gruwelijke onderdrukking van
Nazi Duitsland staande gebieden.
Steunend op de hulp van de Chinezen van
Shanghai en op eigen krachtsinspanningen,
verdrongen de joodse vluchtelingen de schaduw
van de holocaust en overleefden zij de
ontberingen van de tweede wereldoorlog.
De opvang en bescherming van Europese
China Filatelie 2008

joden in Shanghai is van grote betekenis voor de
geschiedenis van de holocaust. Shanghai is in de
annalen van de Holocaust een synoniem
geworden voor redding en toevluchtsoord .
Op 5 november 2005, (60 jaar na het beëindigen
van de 2e wereldoorlog) nodigde Shanghai
voormalige vluchtelingen uit om Shanghai te
bezoeken voor een herdenkingsmanifestatie,
waaronder een tentoonstelling en een
symposium, om de zestigste verjaardag van de
overwinning op het fascisme en de
onvergetelijke geschiedenis van gezamenlijke
vreugde en verdriet van chinezen en joden te
herdenken.
Daarbij is een herdenkingsvelletje postzegels
uitgegeven met op de aanhangsels foto s van de
bovengenoemde synagogen.
De tekst op het velletje luidt (vrij vertaald): regel
in witte karakters: Viering van de 60e
verjaardag van de overwinning op het fascisme.
Daaronder de regel in gele karakters: "Joodse
vluchtelingen in Shanghai "

Oorspronkelijk waren er diverse joodse
gemeenschappen in China, onder meer in
Hangzhou, Harbin, Kai Feng, Shanghai en
Tianjin, maar daar is, met uitzondering van de
kleine gemeenschap in Shanghai, niets meer van
over. In Pudong, aan de overzijde van de
Huangpu River, is tegenwoordig een Chabad
gemeenschap.

Interessant stempel uit Taiwan
Dit stempel is geplaatst op de achterzijde van
een brief waarop alleen het adres van de
afzender vermeld was, niet diens naam. De brief
dateert uit 1966, de datum is onleesbaar. Het
stempel luidt: Afzender, vermeld aub uw naam
en adres en die van de geadresseerde voor een
vlotte bezorging . Dit was nodig voor het geval
de brief naar de afzender teruggestuurd moest
worden.

Ai Li-shan
China Filatelie 2008
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Chinese postale informatielabels
Ai Li-shan
In het vorig nummer van het Bulletin stond een
eerste aflevering van deze serie, waarin
informatielabels getoond worden die door de
Chinese posterijen op brieven geplakt zijn om
het publiek op diensten van de post attent te
maken. Hier is de tweede aflevering.
Republiek China Informatie-slip #3

2

Road.; Lin-Shang Middle Road en Chang-Sou
Road; Jine-An Temple en Yu-Yen Road.;
Chang-Jen North 1 road en Nanking West Road.;
Honan Middle Road en Nanking East Road.
Ook is een post-kiosk in het treinstation
aanwezig. Post die in deze brievenbussen is
gepost voor 21.30 uur of bij de kiosk voor 22.45
uur worden nog de zelfde nacht met het
treinpostkantoor vervoerd en kunnen op
bestemmingen langs de spoorlijn tussen
Shanghai en Nanking al de volgende morgen
worden bezorgd.
De onderstaande labels hebben vrijwel de zelfde
tekst als de bovenstaande, behalve de kop, die
hier SNEL! SNEL!! SNEL!!! luidt.

Brief van Soochow naar Shanghai van 8 maart
1947. Het label is in Shanghai aangebracht.
Kenmerken van het label: wit papier, rode inkt,
dikte
0,075
mm,
afmeting
52
x
98 mm
Tekst: WAAROM BEREIKTE DEZE BRIEF
U ZO SNEL? Omdat hij vervoerd is via het
mobiele treinpostkantoor!
Het treinpostkantoor maakt deel uit van de
nachttrein tussen Nanking en Shanghai. Er
vertrekt elke avond een trein vanuit beide
stations Nanking en Shanghai. De staf werkt de
gehele nacht in de trein zodat de post klaar is om
te bezorgen zodra de trein op zijn bestemming
arriveert.
Voor het gemak van het publiek hebben we vijf
speciale brievenbussen op de volgende hoeken
geplaatst: Chang-Jen East Road en Tibet Middle
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Republiek China Informatie-slip #4a
Kenmerken van het label: zeer lichtgeel papier,
zwarte inkt; dikte 0,06 mm, afmeting 69 x 118
mm, frame 58 mm breed.
Gebruikt: Shanghai, 28 april 1947
Republiek China Informatie-slip #4b
Kenmerken van het label: zeer lichtblauw papier,
zwarte inkt, dikte 0.06 mm, afmeting 60 x 110
mm, frame breedte 54 mm
Gebruikt: Shanghai, 14 juni 1947
Republiek China Informatie-slip #4c
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Kenmerken van het label: zeer lichtroze papier,
zwarte inkt, dikte 0,05 mm, afmeting 69 x 106
mm, frame 58 mm breed
Gebruikt: Shanghai, 30 mei 1947
Republiek China Informatie-slip #5

Kenmerken van het label: donkerblauw papier,
zwarte inkt, dikte 0,08 mm, afmeting 69 x 112
mm, frame 58 mm breed
Gebruikt: Shanghai, 12 september 1947
Let op het karakter links bovenin de tekst om
label 6 van label 5 te onderscheiden. De
karakters zijn herordend, maar de beide rechter
kolommen zijn nog steeds even lang.
Republiek China Informatie-slip #6b
Kenmerken van het label: zeer lichtgeel papier,
zwarte inkt, dikte 0,06 mm, afmeting 69 x 108
mm, frame 58 mm breed
Gebruikt: Shanghai , 7 september 1947
Draagt u alstublieft bij aan het vaststellen van de
data en plaatsen van gebruik van deze labels, laat
de redactie weten welke data u in uw collectie
heeft!

25 jaar geleden
Kenmerken van het label: zeer lichtblauw papier,
zwarte inkt, dikte 0,05 mm, afmeting 68 x 110
mm, frame 59 mm breed
Gebruikt: Shanghai 19 april 1947
Let op de plaatsing van de twee meest rechtse
kolommen van de tekst, die hier op de zelfde
hoogte beginnen.
Republiek China Informatie-slip #6a
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Het derde nummer van de jaargang 1983 is
voorbeeldig gevuld met interessante artikelen.
Van Hendrik Oranje zijn er twee artikelen: een
over de afwijkingen die hij vond op zijn
verzameling van de Lettercards van de Shanghai
Local Post en een ander over de Tientsin Local
Post.
Een interessant artikel verhaalt over de Chinese
Bandietenpost van 1923, die verband hield met
een treingijzeling. Het verhaal leest als een
roman!
Joop Wiebes illustreert de verschillen tussen de
drie uitgiften van de Jonk, Maaier en Hal der
Klassieken. Er staat nog een uitgebreid artikel
over de Franse kantoren in China in het nummer.
Ook de Indo-Chinese kantoren worden
besproken, met de data waarop elk van de
kantoren functioneerde. Op een kaartje is te zien
waar elk van de kantoren zich bevond.
Verder nog een artikel over de poging tot
restauratie van het keizerrijk door Yuan Shihkai, met een afbeelding van proefdrukken van
nooit tot uitgifte gekomen opdrukken uit die
periode. Tenslotte een artikel over de betekenis
van de draak in de Chinese mythologie. Stuk
voor stuk artikelen die ook na 25 jaar het lezen
en bestuderen nog waard zijn!
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Enkele vogels van Taiwan
Jan B. Kaiser
Nog wat achtergrondinformatie over de vier,
door Taiwan in juni uitgegeven zegels met
daarop afbeeldingen van vogels.
Taiwan is een eiland en gelegen op een relatief
grote afstand van het Chinese vasteland.
Het gevolg daarvan is dat sommige vogelsoorten
zich tijdens de evolutie in de loop der tijden iets
anders hebben ontwikkeld dan de vogels van het
vasteland. Dit verschijnsel is min of meer
vergelijkbaar met ontwikkelingen op taalgebied
(Nederlands-Afrikaans,
Nederlands-Vlaams,
etc.), hoewel daar de verschillen zich sneller
ontwikkelen dan bij diersoorten.

Taiwan, het Chinese vasteland, de Filippijnen,
Zuid-Korea en Japan. Ringmussen zijn te
onderscheiden van gewone huismussen, doordat
ze een bruine in plaats van grijze kop hebben, en
de mannetjes hebben geen zwarte borst, maar
slechts een zwarte keelvlek, maar voor nietornithologen zijn ze oppervlakkig gezien niet te
onderscheiden. De ringmus komt bij ons alleen
in de zomer voor.

De vier afgebeelde vogels zijn alle ondersoorten,
waarvan de eerste uitsluitend op Taiwan
voorkomt.
Pica pica, de ekster, heeft elf ondersoorten,
waarvan Pica pica sericea, de Chinese ekster, in
Oost Azië van Amoerland, Siberië, in het
noorden tot aan Birma en Indochina in het
zuiden voorkomt. Sericea is middeleeuws Latijn
voor zijdeachtig, vanwege de glans van het
verenkleed. Deze ondersoort lijkt sterk op onze
eigen ekster, met als verschil dat de snavel iets
langer is, en de glans blauw in plaats van groenig
is.
Oosterse tortelduif. Van het zestal ondersoorten
komt er één op Taiwan voor: Streptopelia
orientalis orii, de Taiwanese tortelduif.
Streptopelia is gelatiniseerd Grieks, hetgeen
duif met een halsband betekent; orii is door de
Japanse
ontdekker
Yoshimaro,
Markies
Yamashina, naar een mij onbekend Japanse
ornitholoog Ori, vermoedelijk degene die deze
duif voor het eerst ontdekt heeft, vernoemd.
Voor de goede orde vermeld ik dat toentertijd
Taiwan Japans bezit was. De duiven van de soort
orientalis komen van Siberië tot in India, China
en Japan voor. Deze duif lijkt sterk op de bij ons
bekend (Turkse) tortelduif.
Passer montanus, de ringmus, bestaat uit negen
ondersoorten, met de ondersoort saturatus (wat
Latijn is voor rijk van kleur ) voorkomend op
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En tot slot de Japanse brilvogel (Zosterops
japonicus) met negen ondersoorten. Zosterops is
gelatiniseerd Griek voor met een band of ring
rond het oog . De op Taiwan voorkomende
ondersoort (Zosterops japonicus simplex) heeft
het grootste verspreidingsgebied (naast Taiwan
ook het noordelijke vasteland van China tot aan
Noord-Vietnam). De overige ondersoorten
komen lokaal voor op Japan en op het eiland
Hainan voor de Chinese kust. Brilvogels, die niet
in Europa voorkomen, hebben hun naam te
danken aan de, vaak witte, ring rond de zwarte
ogen. De Japanse brilvogel is circa 11 cm lang.
Het is een bekende wintergast in tuinen waar hij
zich in de koude maanden te goed doet aan
zaden en bessen. Kleine groepjes gaan al
voedselzoekend van boom tot boom. In de zomer
gebruikt de Japanse brilvogel zijn tong met een
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borstelvormige punt om nectar uit grote bloemen
op te zuigen. Zijn hoofdvoedsel bestaat echter uit
insecten en spinnen, die hij van boombladeren
afpikt of uit schorsspleten haalt met zijn korte
dunne snavel. Fruittelers beschouwen deze
vogels als een plaag, maar de schade die ze
mogelijk vooroorzaken, weegt zeker op tegen de
grote hoeveelheden insecten die ze in
boomgaarden eten.

Opnieuw: Kaifeng provisionals
In het vorige nummer van China Filatelie toonde
dhr. Bertens een vervalste opdruk van deze
Kaifeng provisionals. De vervalsing is tamelijk
primitief en gemakkelijk te herkennen.

Hopelijk geeft deze bijdrage iets meer inzicht in
het leven van enkele van de circa 10,000 soorten
vogels die op onze aardbol leven. De posterijen
schenken er aandacht aan, door de meest
karakteristieke vogels af te beelden, ik door er
wat achtergrond informatie bij te vermelden.

Feestdag stempel
Als eerste de meest belangrijke verschillen.
1: De originele overdrukken zijn altijd in groene
kleur en voor zover ik deze vervalsingen gezien
heb zijn ze altijd in zwart.
2: De originele overdrukken zijn altijd op zegels
van de nieuwe Peking druk met de karakters
Hwa Pei; de vervalsingen zijn op de martelaren
serie zonder Hwa Pei overdruk van de Japanse
Bezetting.
De vervalste overdrukken zijn op gebruikte
zegels aangebracht waarbij over het algemeen
heel duidelijk te zien is dat de overdruk over het
poststempel op de zegels is aangebracht. Bij de
echte Kaifeng overdrukken zijn de postaal
gebruikte exemplaren veel zeldzamer dan de
ongebruikte en dat maakt gestempelde
exemplaren onmiddellijk verdacht.

Op deze aangetekende brief staat een interessant
stempel. De brief is op 24 oktober 1972 uit
Kaohsiung naar Taipei (Taiwan) verstuurd. Hij
kwam aan op 25 oktober, een nationale feestdag.
Het stempel luidt: Op zon- en feestdagen kan
post niet ontvangen worden, een dag later
proberen we het weer .
Ai Li-shan

China Filatelie 2008

De overdrukken zijn primitief en waarschijnlijk
overgenomen van een afbeelding in een oude
editie van de Stanley Gibbons catalogus. In de
originele overdruk staat er een punt onder de
twee rechter karakters. Die ontbreekt in de
afbeelding in Stanley Gibbons catalogus en op
de vervalsingen.
Hendrik Oranje
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BEIJING, 08-08- 08
Edward Froon
Onderstaand artikel is, met toestemming van
auteur en redactie, overgenomen uit het
julinummer 2008 van het Maandblad Filatelie.
In de openingsdatum van de Olympische Spelen
met de drie achten zit uiteraard de nodige
symboliek, maar voor Chinezen is het getal
negen nog volmaakter. Dat zie je vaak terug,
zoals op de negendrakenmuur [1] uit de
Keizerlijke Paleistuin.

symbool ook. Voor een rijke oogst medailles
voor de Chinese deelnemers?
Beijing is al zo n 800 jaar de hoofdstad van
China; de stad telt nu 14 miljoen inwoners. Het
oude centrum bestaat uit het voormalige
keizerlijk paleis. Precies daarvoor ligt het
uitgestrekte Tian an Men-plein [3], ofwel het
Plein van de Poort van de Hemelse Vrede, dat op
de postzegel staat.

3

1
De eerste Chinese postzegel van de Spelen van
2008 toont boven de Olympische ringen en
onder de Hal van de Goede Oogst uit de Tempel
van de Hemel in Beijing [2].

Dit is het politieke centrum, dankzij de
communistische
partijgebouwen
en
het
mausoleum van Mao, met op de voorgrond nog
twee oude stadspoorten. Op [4] het mausoleum,
waar Mao s gebalsemde lichaam wordt getoond.

4

2
De keizer bad hier voor een goede oogst en nu
gebruikt het moderne, atheïstische China dit
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Rechts daarvan het Nationaal Museum [5] met
de geschiedenis van de revolutie en daar weer
tegenover de Grote Hal van het Volk [6], de
zetel van het Chinees parlement en het
Volkscongres. Midden op het plein staat het
monument voor de Helden van het Volk [7]. De
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sokkel is verrijkt met bas-reliëfs van de Chinese
revolutie en gekalligrafeerde boodschappen van
de oude leiders.

groot, rechthoekig complex, met 9.999
vertrekken dat in 1420 werd voltooid. Het was
vijfhonderd jaar lang de exclusieve zetel van 24
keizers en hun hofhouding; pas in 1949 werd het
opengesteld voor het publiek, nu als
paleismuseum. We moeten daarvoor over een
van de vijf bruggen gaan [op de omslag,
onderaan] die de vijf hoofddeugden van het
Confucianisme verbeelden.
Daarna komen we bij de Poort van Opperste
Harmonie met een in 1406 gebouwde, 24 meter
hoge zaal voor de ontvangst van gasten [8] die
op een drie verdiepingen hoog marmeren terras
van 3 hectare is geplaatst.

5

6

8
Hiernaast liggen de keizerlijke tuinen met
prachtige aparte paviljoens en kunstmatige steile
heuvels, zoals die op kaart [9].

7
De Poort van de Hemelse Vrede [Op de omslag,
bovenaan] is de toegangspoort tot de Verboden
stad.
Hier nam de keizer de parades van zijn leger af
en op 1 oktober 1949 riep Mao op deze plek de
Volksrepubliek China uit. De huidige Chinese
leiders zetten deze traditie voort door hier ook de
defilés af te nemen. Na de voorpoort komen we
in de Verboden stad zelf, een immens, 74 hectare
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Aantekenstroken van Taiwan
Ai Li-shan

bij bestelling
bezorging.

verwijderd

als

bewijs

van

Weinigen van ons besteden aandacht aan de
huidige aantekenstroken. Meestal verwijdert de
postbode bij ontvangst van een aangetekend stuk
de aantekenstrook als bewijs van bezorging. Wat
dan overblijft is alleen het deel dat op de envelop
geplakt zit, zoals in afbeelding 4. Complete
stroken vind je soms als een groot aantal stukken
op het zelfde adres bezorgd zijn.
Ik kwam erachter dat er verschillende
formulieren zijn toen ik kort geleden een blauw
formulier in handen kreeg dat ik nog niet eerder
gezien had en ook een exemplaar met een
handstempel. Er zijn momenteel drie soorten
formulieren in gebruik.

Aantekenstrook 2 is het meest gebruikelijke
formulier, met wat kleine veranderingen
(streepjescode, postcode) is het sinds de jaren 50
in gebruik. Het afgebeelde voorbeeld is gemaakt
in Taipei kantoor 24. Alleen de papierrollen
worden door de centrale posterijen geleverd; de
formulieren worden op het postkantoor
afgedrukt.

Aantekenstrook 1 wordt door een computer
gegenereerd; het formulier wordt op een
papierrol van
zelfklevend
papier
met
beschermfolie afgedrukt. Na het afdrukken
wordt de strook net onder de bovenste
streepjescode afgesneden. Het beschermfolie
wordt daar doorgesneden, daardoor kan het
bovenste deel op de envelop worden geplakt,
terwijl het beschermfolie op het onderste deel
blijft zitten om te voorkomen dat de hele strook
aan de brief vastplakt. Dat onderste deel wordt
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Aantekenstrook 3 is degene die mijn
belangstelling opwekte. Het is een blauw
formulier met zwarte tekst. Het wordt alleen
gebruikt voor grote partijen aangetekende post
met gereduceerd tarief, zoals verzonden door een
bank. Zij betalen daarvoor momenteel een vast
bedrag van NT$20 per aangetekend stuk
(frankering en aantekenrecht).

gebruikt. In de lijst in het vorig nummer past hij
dus tussen FE-7 en FE-8 in.

Voorzijde van de FDC

Tekst op achterzijde
Ai Li-shan
Aantekenstrook 4 is een interessante fout die ik
jaren geleden gevonden heb. Hij zat op een brief
van 14 mei 1990, afgestempeld Taipei Sanchung
branch 2. Het karakter voor Ontvangen was
een foutdruk en is met de hand overdrukt met
een zwarte vlek met daarbij het correcte karakter
shou .

Afwijking op zegel Keizerrijk
Ik bezit een interessante afwijking op de waarde
4 ct van de in Japan gedrukte serie met inschrift
Imperial Chinese Post uit 1897 (SG99, Scott
89). Er is een extra streek aanwezig in het
karakter voor 4 rechtsboven.

Horizontale envelop uit Taiwan
In het vorig nummer van het Bulletin (#154)
stond op pag. 36-37 een artikel over de
horizontale enveloppen die door de post op
Taiwan zijn uitgegeven. Het doet er niet toe hoe
lang je wacht met het publiceren van een artikel,
er komt altijd wel iets tevoorschijn dat er ook in
had gemoeten. Dat is weer gebeurd! Bij het
bekijken van een aantal fdc s ontdekte ik een
nieuwe envelop die niet in de lijst was
opgenomen.
Hij heeft inscriptie type 2 met een slogan van
43,5 mm, een cirkel van 9 mm, YU type B 4,5
mm groot. Op de envelop staat (zoals altijd) 114
x 162 mm als afmeting, maar daarnaast ook de
datum jaar 53, maand 1 (januari 1964). De tekst
is in lichtblauw. De envelop is in januari 1965
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Extra streek

Normaal

Ik heb deze afwijking jaren geleden gevonden,
maar heb niet kunnen nagaan of hij op elk vel
voorkomt en of er al eerder over gepubliceerd is.
Als U een dergelijk exemplaar heeft of nadere
informatie, laat het aan de redacteur weten!
Ai Li-shan
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Gelegenheidsvelletjes
Dick van Eijl
Wederom een aantal gelegenheidsvelletjes voor
diverse gelegenheden.

In twee eerdere Bulletins hebben we al aandacht
besteed aan de vlucht uit het Chinese
ruimtevaartprogramma, gericht op onderzoek
van de maan. Ook onderstaand gelegenheidsvelletje besteedt daar nog aandacht aan.

Om te beginnen nog even de Olympische
Spelen. Hieronder de afbeelding van een blokje
met vier series zegels van de uitgifte 2008-05
(zie nieuwtjesrubriek). Hier in zelfklevende
vorm in een velletje verwerkt.

Om in de sfeer van de sport te blijven hieronder
een velletje ter ere van het in 2007 door de FIFA
in China georganiseerde wereldkampioenschap
voetbal voor vrouwenteams. Duitsland kwam
daar als winnaar uit de bus.
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Bij het nieuwe jaar 2008, jaar van de rat, zijn een
stel gelegenheidsvelletjes uitgegeven; twee
stonden in het vorig nummer, hierbij nog een:
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Hieronder drie stel velletjes die zijn uitgegeven
bij het jaarboek van de Chinese posterijen (uit
2004, 2005 en 2006).

Tenslotte nog een velletje dat in maart 2007 is
uitgegeven ter herinnering aan het jubileum van
de postspaarbank:

Het zal u wellicht zijn opgevallen dat in de tien
getoonde velletjes negen verschillende van de
speciale frankeergeldige zegels zijn gebruikt.
In het volgend nummer zullen we vast weer een
aantal van dit soort gelegenheidsvelletjes tonen.
Ze vormen een kleurrijke en interessante
toevoeging aan elke thematische of Chinacollectie.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
ingewikkeldste project in de geschiedenis van de
bruggenbouw in China.

5 maart serie 2008-05
Ter gelegenheid van de eerste sessie van het 11de
Nationale volkscongres een zegel van 1,20 yuan
uitgegeven met het silhouet van 2 gezichten en
het embleem van China.

Deze kabelbrug over de Yangtze rivier is 32,4
km lang, heeft de grootste spanwijdte, diepste
fundering, hoogste toren en langste kabels ter
wereld. Twee zegels se-tenant elk 1,20 yuan
geven een indruk van dit imposante bouwwerk.

12 april serie 2008-09
Sinds 2002 wordt jaarlijks het Boao Forum voor
Azië (BFA) gehouden in Boao (Hainan
provincie) in het BFA Internationale Conferentie
Center op het dichtbij gelegen eiland Dongyu.
De locatie is te zien op 2 zegels se-tenant van
1,20 yuan elk.

24 maart serie 2008-06
Op 24 maart is in Olympia in Griekenland de
vlam voor de 21ste olympische spelen ontstoken
om daarna door 19 steden in 5 continenten en
door heel China te trekken met het thema A
Journey of Harmony en de slogan Light the
Passion Share the Dream . Voor die gelegenheid
zijn twee zegels met een waarde van 1,20 en 3
yuan uitgegeven. Dezelfde zegels zijn beiden
ook te vinden in een blokje en als 4 zelfklevende
series in een vel (zie pag. 67).
12 april serie 2008-08
De Suzhou-Nantong Yangtze brug in de
provincie Jiansu is de grootste en het
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16 april serie 2008-11
Opnieuw 2 zegels van 1,20 yuan se-tenant.
Ditmaal met een blik op het Qiandao meer. Het
in 1959 door mensen gemaakte Qiandao of
duizend eilanden meer is een watervoorraad voor
de Xin anjiang waterkracht centrale en is te
vinden in het graafschap Chun an van Hangzhou
in de provincie Zhejiang. Beide zegels zijn ook
samengevat in een blokje, waardoor er nog meer
te zien is van dit prachtige meer dat een
oppervlakte beslaat van 573 vierkante kilometer.
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30 april serie 2008-12
Van 8 tot 18 augustus is in de Beijing Exhibition
Center de Olympic Expo Beijing 2008
gehouden. Vooruitlopend hierop zijn twee zegels
van 1,20 yuan uitgegeven.

Iets buiten Beijing in het noordwesten ligt
Qingyiyuan, beter bekend als het zomerpaleis,
van oudsher het buitenverblijf van enkele
dynastieën keizers. Het begin dateert rond 1750
tijdens de regering van de Qing keizer Qianlong.
De aarde van het gegraven Kunming meer werd
gebruikt voor de Longevity (langleven) heuvel.
Aan het einde van de 19de eeuw liet de keizerinweduwe Cixi de huidige bouwwerken bouwen
waarvoor ze het geld uit de staatskas gebruikte
dat eigenlijk bestemd was voor de vernieuwing
van de Chinese vloot, waardoor China geen vuist
kon maken tegen de Engelsen tijdens de opium
oorlogen. Sinds 1998 staat dit nu openbare en
druk bezochte park op de lijst van Unesco.
Tevens te zien op zes zegels van 1,20 yuan en
een blokje van 6 yuan.

20 mei serie T7-2008
Op 12 mei om 2 uur 28 in de middag Chinese
tijd werd Wenchuan in de provincie Sichuan
getroffen door een zware aardbeving die vele
slachtoffers eiste. Een zegel van 1,20 yuan is
uitgegeven met een toeslag van 1 yuan op de tab
ten gunste van de getroffenen.

6 juni serie 2008-07
Tweeling uitgifte tussen China en India. Twee
zegels van 1,20 yuan met daarop de White
Horse Temple en de Mahabodhi Temple .
Wordt ongetwijfeld nog uitgebreid verder
beschreven in de serie Tweelinguitgiften!
10 mei
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serie 2008-10
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)

5 juni 2008 Vliegende Herten (SP 520)
Vliegende herten zijn torren met een soort gewei;
in het chinees heten zij (letterlijk) schop gevormd
insect en dat slaat dan op het dekschild. De
zegels van deze uitgifte tonen vier van deze, in de
bergen op Taiwan voorkomende, insecten.
$ 5 (0,85) Neolucanus swinhoei
$ 5 (0,85) Dorcus schenklingi
$ 10 (0,80) Lucanus datunensis
$. 12 (0,80) Cyclommatus asahini

9 juli 2008 Zeeschelpen II (SP 521)
Na de uitgifte van oktober 2007, volgt hier een
volgend viertal zeeschelpen.
$ 5 (0,90) Murex troscheli
$ 5 (0,90) Lambis chiragra
$ 12 (0,90) Spondylus regius
$ 15 (0,90) Cymatium pyrum
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9 juli 2008 De Blauwe Ekster (SP 522)
Ter bevordering van het natuurbehoud een
viertal zegels met de Taiwanese blauwe ekster.
$ 5 (1,2) Ekster aan de maaltijd
$ 5 (1,2) Voeren van de jongen
$ 12 (1,2) Jonge ekster op een tak
$ 12 (1,2) Vliegende ekster.
Velletje (0,80) met de vier zegels verwerkt in
een bosgezicht.

16 juli 2008 Honderd Herten (SP 523)
Om de Chinese schilderkunst onder de
aandacht te brengen werd een velletje (8 zegels
van $ 5) met de afbeelding van dit schilderij
uitgegeven. De schilder is Ignatius Sichelbart (!)
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(1708-1780), geboren in Bohemen (Tsjechie) en
vanaf 1745 hofschilder.
Het schilderij toont een groep herten, zwervend
door een open landschap met wat bomen en met
bergen op de achtergrond.

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

1 augustus 2008 Cultuur voorwerpen van
Bergbewoners (SP 524)
Vervolg op de uitgifte van april 1999 over de
cultuur van de oorspronkelijke bewoners van
Taiwan. Nu een viertal zegels met typische
voorwerpen uit de cultuur van een viertal
stammen die in het berggebied op Taiwan
wonen.
$
5 (0.9)
Aardewerk pot uit de Paiwan
gemeenschap
$ 12 (0.9) Tas uit de Ami cultuur
$ 12 (0,9) Hoofdtooi van Rukai mannen
$ 25 (0,9) Choker met kralen en schelpen van
Bunun mannen.
20 augustus 2008 Yimin Festival (SP525)
.In 1786, tijdens de Ch ing periode,was er op
Taiwan een opstand tegen het Mandsjoe regime.
Deze opstand werd twee jaar later neergeslagen.
Sindsdien is het Yi Min (rechtvaardig volk)
festival het feest van de Hakka s op Taiwan.
Een velletje (oplage 1 miljoen) met vier zegels
van $ 5 met afbeeldingen van tempel en
feestgebruiken werd voor dit festival uitgegeven
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