41e jaargang no. 157
April 2009

Jubileumnummer
40 jaar Studiegroep China Filatelie

Brief uit 1898, verzonden tegen het speciale wintertarief
Zie artikel op pag.

China Filatelie 2009

Inhoudsopgave
Redactioneel
Bestuursmededelingen
Post tussen China en Taiwan 1949-2008
Duur postproduct
Het speciale wintertarief (deel 1)
Chinese theepot
Postwaardestukken van het Keizerrijk China
Postzegelvelletje jubileum studiegroep
Het verzamelen van China
In memoriam Cees Mulder
Perfins van de HSBC
Brief aan kameraad Chiang Ching
Proficiat
Een raadsel ontcijferd
Treaty ports lokaal post
Taiwanese vogels
Oosterse popsterren
Maandblad Filatelie China-special
Van Shanghai naar Kortgene in 1903
Aanwinsten bibliotheek
Een toevallige start
Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China

1
1-2
3-10
10
11-16
16
17-26
26
27
27-28
29-31
32
32
33-34
35-37
38
39-40
40
41
42-43
43
44

CHINA FILATELIE is het vier maal per jaar verschijnende bulletin van de
Studiegroep China Filatelie. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19-41973, 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.

China Filatelie 2009

ISSN 1382-8886
41e jaargang no. 157

China Filatelie 2009

Redactioneel: Jubileumnummer!

Het eerste nummer van de 41e jaargang. Dat is dus
een jubileumnummer: 40 jaar geleden verscheen
het eerste nummer van de eerste jaargang en dat
viel samen met de oprichting van de Studiegroep.
U weet er natuurlijk alles van, we vieren het
jubileum in stijl. In het volgend nummer een
verslag daarvan.
Maar deel van de feestvreugde zit ook in dit
jubileumnummer en zeker ook in de Bijlage!
Ik ben er best trots op; beiden zijn een staalkaart
van het beste waar onze studiegroep voor staat.
Een heel aantal leden heeft zich ingespannen om
voor dit nummer iets speciaals te maken. En het is
de moeite waard om voor te gaan zitten!
Alle bijdragen sluiten aan bij het specialisme van
elk van de auteurs. Kijk maar:
Ai Li-shan geeft een fraai overzicht van het
postverkeer tussen Taiwan en vasteland na 1949.
Marc Symens levert een bijzondere studie naar de
tarieven van de winterkoeriersdienst aan het eind
van de 19e eeuw. Edy Pockelé toont het eerste deel
van zijn mooie verzameling Chinese postkaarten.
Ton van Doornen geeft een rubricering van alle
typen perfins van de Hong Kong & Shanghai
Banking Co.. Rob Ronde schrijft over een per
spoor vervoerd poststuk, Jan Kaiser over vogels,
Theo van Mourik over een brief aan een
beroemdheid, Jozef Wagemakers over een
zeldzaam stempel, Hendrik Oranje over lokaalpost
en Dick van Eijl over nieuwtjes. Dat Peter Fidder
wat met Cantopop heeft is nieuws, maar voor de
rest blijft iedereen dus bij zijn stiel! Verder vindt
U in dit dubbeldikke jubileumnummer nog korte
bijdragen van enkele leden over hun
verzamelhobby.
Ja, en dan die Bijlage: een DVD waarop u alle tot
nu toe verschenen 40 jaargangen van het Bulletin
op uw gemak kunt nalezen. Nog volledig
doorzoekbaar ook, zodat u in een oogwenk kunt
kijken wat er over een bepaald onderwerp al in het
Bulletin verschenen is. Een jubileumcadeau om
erg trots en zuinig op te zijn!!

Bestuursmededelingen
Verslag bijeenkomst 7 februari 2009.
De voorzitter opent de eerste bijeenkomst in het
40 jarig jubileumjaar van onze studiegroep, heet
de 21 aanwezige leden welkom en doet de
volgende bestuursmededelingen.
In de komende week krijgen alle leden de
uitnodiging toegestuurd voor de jubileumChina Filatelie 2009

Cees Mulder overleden
Eind februari bereikte ons het bericht van het
overlijden van Cees Mulder. Hij is 80 jaar
geworden. Cees was al vele jaren erelid van
de studiegroep, een onderscheiding die hij
dankte aan zijn initiërende rol bij het tot stand
komen daarvan.
Het bericht kwam niet onverwacht, Cees had
al jaren een zeer zwakke gezondheid die het
hem ook onmogelijk maakte nog actief aan
het werk van zijn studiegroep deel te
nemen. Elders in dit nummer vindt u een
artikel dat hij kort voor zijn overlijden nog
voor het jubileumnummer schreef en een in
memoriam.
Na veel kwaliteit uit het leven gehaald te
hebben is Cees overleden was de tekst op de
kaart. Voor wie hem kende is dat een
treffende tekst. Het bestuur van de
studiegroep wenst zijn vrouw Josje en zijn
verdere familie en naasten veel sterkte.
bijeenkomst, die wordt gehouden in het Museum
voor Communicatie in Den Haag.
In een volgende bijeenkomst zal Ed Boers een
power point presentatie geven over Tibet.
Hendrik en Rob hebben een presentatie gemaakt
over een klein deel van het verzamelgebied van
de Studiegroep om deze na de zomervakantie te
presenteren.
De studiegroep was weer met een stand
aanwezig op de jaarlijkse filateliebeurs in
Loosdrecht.
In 2008 is het idee geopperd om zegels
uitgegeven in China en Tibet te gaan keuren
door verenigingskeurmeesters. Na oriëntatie is
gestart met het maken van regels zodat er
uniform gekeurd gaat worden. Ook is er een
ontwerp certificaat gemaakt. Verder komt er een
archief waarin scans van gekeurd materiaal
worden bewaard.
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Johan meldt dat er kopij is geschreven voor het
maandblad Filatelie dat in maart met een
themanummer over China uitkomt. Ook is hij
bezig met het Jubileum bulletin en hij vraagt
kopij van leden die willen vertellen over hun
verzameling.
Dick zit voor de nieuwtjesdienst te wachten op
de volgende zending zegels uit China, maar erg
snel gaat het niet, ondanks het feit dat er al
verschillende keren hierover is gereclameerd.
Dick heeft een opmerking over de veilinglijst,
waarin de Stanley Gibbons catalogus wordt
gebruikt, hij zou graag het jaar van uitgifte van
de aangeboden zegels erbij willen hebben omdat
er leden zijn die alleen de Michel catalogus
bezitten en zodoende een referentie hebben om
deze op te zoeken. Deze suggestie zal gevolgd
worden.
Na de pauze worden de kavels van veiling 183
geveild. Er zijn 37 schriftelijke biedingen
gedaan en 75 kavels verwisselden van eigenaar.
Filateliebeurs in Loosdrecht
Dit jaar stond het 'beurs- team' wederom op deze
beurs, zoals altijd in het laatste weekend van
januari. De beursorganisatie heeft het thema
China- als verzamelgebied gekozen. Er was
een kleine tentoonstelling met verzamelingen
ingericht.
Het belasting- en douane museum toonde
materiaal in relatie tot China, geperst geld uit
Tibet en geld van chinees porselein.
Alhoewel de beursorganisatie veel tijd en moeite
heeft besteed om ook deze beurs weer succesvol
te maken, was de opkomst van belangstellenden
ca. 20% minder groot dan in voorgaande jaren.
Ook stonden er minder postzegel handelaren. De
meeste van de aanwezige 25 gespecialiseerde
verenigingen kregen op deze beurs ook minder
bezoek. Wij kregen 51 verzamelaars aan de
stand, de meeste waren themaverzamelaars. Wij
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kijken terug op een beurs, die niet zo goed was
als in andere jaren.
Het 'beurs-team' (Miep, Cheng, Jan en Rob)
Brievenbeurs in teken van China
De aankondiging komt langs deze weg helaas te
laat, maar de jaarlijkse Brievenbeurs in Gouda,
gehouden in het paasweekend, stond dit jaar in
het teken van China, net als de filateliebeurs en
het themanummer van Filatelie. Op die manier
wordt door heel filatelistisch Nederland mee
luister bijgezet aan het jubileum van onze
Studiegroep!
Wereld postzegel tentoonstelling in China
Van 10 tot 16 april wordt in Luoyang, Henan een
Wereld postzegeltentoonstelling gehouden. Het
is pas voor de tweede keer na China 1999 dat
dit belangrijke filatelistische gebeuren in China
plaats vindt. De verwachting is dat veel zeer
hoogwaardig China materiaal getoond zal
worden. Een aanrader voor wie toevallig in de
buurt is! In een van de bijprogramma s is een
wedstrijd uitgeschreven voor het beste essay
over stempels uit de periode voor 1949. De
hoofdprijs van deze 2de Yen Ping Sei Cup
Philatelic Essay Contest is een collectie brieven
ter waarde van RMB 30.000. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met onze bibliothecaris
voor verdere details.
Jozef Wagemakers

Handleiding DVD
Bij dit Bulletin treft u een DVD, waarop alle 40
tot nu toe verschenen jaargangen van het
Bulletin verzameld zijn. Die werkt erg
eenvoudig. Wanneer u hem in uw computer stopt
opent automatisch Windows verkenner. U ziet
dan wat er op de DVD staat, waaronder een file
Handleiding.pdf . Als u daarop klikt opent een
tekst waarin het verdere gebruik en de
zoekmogelijkheden staan uitgelegd. Veel succes
en plezier er mee!
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Post tussen China en Taiwan 1949
Ai Li-shan en Chuang Tze-dao
Na bijna 50 jaar is, op 15 december 2008, het
postale verkeer tussen China en Taiwan
(Republiek China) genormaliseerd. Er zijn veel
artikelen verschenen over verschillende aspecten
van de eerste contacten in 1988, maar er is tot
nu toe weinig in het Engels (of Nederlands)

2008

gepubliceerd. Daarom vult onderstaand artikel
een lacune.
Laat in 1949 waren er twee gebieden nog in
handen van de nationalistische troepen: het
gebied rond Chengdu in provincie Swechuan en
het eiland Hainan.

Afbeelding 1, brief en stempel op achterzijde
Afbeelding 1 toont een interessante brief van 10
oktober 1949 naar Taipei. Hij is gefrankeerd met
de Szechuan Silver Yuan zegels die toen in
gebruik waren. In die tijd werd alle post naar
Taiwan met militaire vliegtuigen vervoerd. Er is
echter geen ontvangststempel geplaatst. Op de
achterzijde van de brief staat een stempel met de
datum 10 februari 1950. Dat is een
censuurstempel (post gecontroleerd). De brief
zal waarschijnlijk veel eerder in Taipei
gearriveerd zijn, maar vastgehouden voor
inspectie. In dit geval, nu de brief lange tijd in
handen van de militairen geweest was, zette de
post geen ontvangststempel toen hij tenslotte aan
de post werd overgedragen. Men kan aannemen
dat de brief binnen 1-2 dagen na de datum van
het censuurstempel bezorgd is.
De troepen op Hainan werden op 20 april 1950
naar Kinmen geëvacueerd en het eiland viel op 1
mei 1950 in handen van de communistische
troepen. Met uitzondering van een paar kleine
eilandjes voor de kust was de machtsovername
op het vastland compleet.
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In de periode van 1950 tot begin 1953 werd een
klein aantal brieven naar Taiwan doorgestuurd
via Hong Kong. Die zijn erg schaars, er zijn er
waarschijnlijk minder dan 40 bekend voor deze
periode.

Afbeelding 2
Afbeelding 2 toont een voorbeeld van een brief
die op 27 juli 1950 van Kiangyin in de provincie
Kiangsu naar Hong Kong is gestuurd en toen
doorgestuurd naar Taiwan zonder dat in Hong
Kong een stempel is aangebracht.
3

Censuurstempel

Poststempel

De brief heeft op de achterzijde een
censuurstempel met moeilijk leesbare datum en
de censuur heeft de brief kennelijk vastgehouden
tot 2 januari 1951, toen hij voor bezorging aan
het postkantoor van Taipei is overgedragen.
Dit is een goed punt om de aandacht te vestigen
op de censuurstempels. Die werden op
poststukken aangebracht om de inspectie van de
brief aan te geven. Dat kan beperkt blijven tot
het registreren van het feit dat een bepaalde
persoon post ontvangen had, of onderzoek of
bankbiljetten of andere waardevolle zaken in de
brief zaten. De normale procedure na 1953 was
dat een brief (van of naar het buitenland) bij een
postkantoor werd ontvangen. Er werd een
ontvangststempel op geplaatst. Op basis van de
regels voor inspectie werd de brief dan aan de
betreffende inspectiedienst toegestuurd (er waren
er in die tijd een heel aantal van). Bij overdracht
aan de censuur-instantie werd een stempel
overgedragen aangebracht en de brief moest op
de zelfde dag worden terugontvangen. Bij nadere
inspectie door een andere instantie werd dan
vervolgens een nieuw overgedragen stempel
aangebracht. Er werd nauwkeurig toegezien op
het terugkrijgen van de brieven voor verdere
verzending of bezorging. Een van de specialisten
op het terrein van censuurstempels van Taiwan
is Cung Ho-sheng. Hij publiceerde in 2003 een
serie van twee boeken, The Censor Daters in
Taiwan Area (1949-1988) , waarin honderden
stempels zijn vermeld. In de toekomst zullen we
verder op dat verzamelgebied ingaan.
Afbeelding 3 toont een brief uit de provincie
Chekiang, verzonden naar Taiwan op 5 juni
1950 met een zeer onduidelijk ontvangststempel
van 25 juni 1950.
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Afbeelding 3
Vanaf 1953 is de enige post die ik ken die die
vanuit China is doorgestuurd. Misschien is er
ook post naar Taiwan gestuurd die doorgestuurd
is naar China, maar daar heb ik nooit een
voorbeeld van gezien. Afbeelding 4 toont een
brief uit Tunis (Tunesië) naar Tainan (Taiwan).
De onderste regel van het adres luidt Republic
of China en is doorgestreept. De brief is bij
vergissing naar de Volksrepubliek gestuurd en
van daar uit doorgestuurd. Er werd een rubber
stempel aangebracht met drie regels, waarvan de
middelste Taiwan province luidt.

Afbeelding 4, met doorzendstempel en
ontvangststempel (achterzijde)
De beide andere regels zijn zwart gemaakt.
Waarschijnlijk luidde de bovenste stuur door
naar o.i.d. en de onderste Volksrepubliek
China . Op de achterzijde staat het
ontvangststempel van 20 januari 1977.
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Afbeelding 6 is een brief die op 1 november
1996 uit de VS naar Hsinying, Taiwan is
verstuurd. Op de brief staat een stempel,
gedateerd 13 november 1996 met de tekst Dit
poststuk is verkeerd verzonden naar een ander
land. Door dat land aan ons doorgestuurd.
Postale service afdeling . Er is geen ander
ontvangststempel op de brief aangebracht.
Op 15 juli 1987 hieven de autoriteiten op Taiwan
het bestaande verbod op reizen en contacten met
het vasteland op. Er werd echter geen regeling
getroffen voor het postverkeer. Per 18 april 1988
werd de mogelijkheid geshapen post naar het
vastland te versturen via het Rode Kruis in Hong
Kong.. Een artikel daarover verscheen al eerder
in nummer 115 van dit Bulletin.
Er werd een speciale postbus, nummer 50.000, in
Taipei gehuurd door het Taiwanese Rode Kruis,
waarheen post met het vasteland als bestemming
gestuurd kon worden. De regel waren erg strikt.
Afb. 5: brief en stempels op voor- en achterzijde
Afbeelding 5 toont een brief naar Kaohsiung,
Taiwan, Rep. Of
China, verzonden op 6
augustus 1991. Het stempel op de voorzijde is
door de Taiwanese post aangebracht om aan te
geven dat de brief naar een verkeerd land
(waarschijnlijk China) is gestuurd en van daar
uit doorgestuurd. De brief is op 21 augustus in
Taiwan ontvangen.

Afbeelding 7

Afbeelding 6, brief en stempel
China Filatelie 2009

De afzender moest twee speciale enveloppen bij
het postkantoor kopen. De buitenste envelop
(afb. 7) was al geadresseerd aan postbus 50.000.
De afzender moest daarin de eigenlijke verzendenvelop (afb. 8) stoppen. Daarop moest de naam
en adres van de geadresseerde in China vermeld
worden, maar geen adres van de afzender; die
moest in de brief staan. Er moest 10 NT$ aan
zegels worden bijgesloten om het porto te
dekken.
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Afbeelding 8
Het feitelijke verzendtarief voor een brief van
Hong Kong naar China was HK$ 2,10, wat
overeen kwam met NT$ 7,72. Er was dus NT$
2,28 over voor het Taiwanese Rode Kruis om de
kosten van hun werk te dekken. De Taiwanese
post kreeg niets van de opbrengst. De post werd
uit de buitenste envelop gehaald en dagelijks in
pakketten doorgestuurd aan het Rode kruis van
Hong Kong, Postbus 2120 in Hong Kong. Daar
werd een port betaald stempel aangebracht en
de brief werd voor verzending naar China aan de
post overgedragen.

Afbeelding 9
Veel van de verzonden brieven voldeden niet
aan de strikte regels, bijvoorbeeld omdat er geen
postzegels waren ingesloten, omdat het adres
van de afzender op de envelop stond, etc. Die
brieven moesten aan de afzender teruggezonden
worden. Afbeelding 9 toont zo n teruggezonden
China Filatelie 2009

brief, dit keer voor onvoldoende frankering. Er
staat een verticaal stempel van 7 karakters op dat
verzend alstublieft opnieuw na betaling
strafport betekent. Als de afzender dat gedaan
had zou weer een gebruikt exemplaar verloren
zijn gegaan. Gebruikte exemplaren zijn schaars,
alle aan postbus 50000 geadresseerde
enveloppen werden namelijk nadat de inhoud
eruit was gehaald vernietigd. Tot op heden zijn
zes typen van de buitenste en twee typen van de
ingesloten envelop beschreven.
Deze verzendwijze was onbevredigend voor het
publiek en een belasting voor het postkantoor.
Het begon met enkele honderden brieven per dag
werden er al gauw vele duizenden. De
verwerking gebeurde in het begin door één
ambtenaar, geholpen door 5 scholieren als
vrijwilliger. Binnen de kortste keren waren er
meer dan 20 full-timers mee bezig. Alleen
zondag was een vrije dag! Alle beambten
werden aangenomen en betaald door het Rode
Kruis. Het gebruik van de postbus werd tenslotte
begin juni 1989 beëindigd, toen brieven direct
naar China gestuurd konden worden. De
Taiwanese post vervoerde die nog altijd via
Hong Kong.

Afbeelding 10
Afbeelding 10 toont een eerstedagenvelop voor
de opening van de postdienst naar China, met
ontvangststempel Qingdao, provincie Shandung,
6

op 18 juli 1989 (ik kan de lange verzendduur
niet verklaren). Let op het stempel met golflijnen
over de Taiwanese zegels. Dat gaan we
hieronder bespreken.
We komen nu bij de interessante periode van het
postverkeer aan het eind van de 80er jaren. In het
begin werd op Taiwan een speciaal stempel
gebruikt om het verzendstempel van China op
inkomende post onleesbaar te maken. Dat
gebeurde vaak zo grondig dat in meer dan 25%
van de gevallen het onmogelijk is de
verzenddatum te achterhalen.

Afbeelding 12

Taiwanees stempel
Het stempel toont een kaart van China (als
behorend bij Taiwan) en een tekst van Sun Yat
Sen: Vrijheid, democratie en welvaart voor het
volk .

Afbeelding 13
Op de kaart in afbeelding 13 werden de zegels
met viltstift bewerkt en het stempel onleesbaar
gemaakt, maar werd de onderaan de briefkaart
gedrukte landsnaam ongemoeid gelaten. Je ziet
vaker dat alleen de zegels worden aangepakt.

Afbeelding 11
Afbeelding 11 toont een voorbeeld daarvan op
een brief van 13 juni 1988. Bovendien werd met
viltstift de landsnaam op de postzegels
doorgestreept. Dat gebeurde vanaf ongeveer
maart 1988 tot in december van dat jaar.
Afbeelding 12 is een brief met een zegel dat
aanstootgevend werd bevonden omdat er een
communistische leider op stond. Ook die werd
met viltstift bewerkt.
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Afbeelding 14
Rond november 1988 werd het gebruik van het
stempel beëindigd, maar de praktijk om de
landsnaam op postzegels te bewerken bleef
bestaan, zie afbeelding 14, de zegels van een
brief van 27 november 1988. Die praktijk ging
tot oktober 1989 door.
7

Afbeelding 15
In afbeelding 15 een brief uit december 1989,
waar de zegels ongemoeid zijn, maar wel de P in
de aanduiding PR of China doorgestreept is.

Afbeelding 18
Een ander interessant fenomeen is het port
betaald voor post bestemd voor Taiwan
stempel, dat bij tenminste 17 postkantoren in de
Volksrepubliek gebruikt is.

Afbeelding 16
Afbeelding 16 laat zien dat zelfs een P op de
achterzijde van een brief niet veilig was.

Afbeelding 17
Er was in deze periode alleen uitwisseling van
gewone brieven mogelijk. Afbeelding 17 toont
een op 30 december 1989 verzonden brief
waarvan het aantekenstrookje afgescheurd en
doorgestreept is, ofwel bij het verzendkantoor of
ergens onderweg. Er was in die tijd veel
verwarring over de regels.
Omdat Taiwan de landsnaam op de zegels
wegstreepte gingen sommige postkantoren in
China het zelfde doen, zie het gebruik van een
stempel voor dat doel uit Qingdao van 15
november 1989 (afb. 18).
China Filatelie 2009

Afbeelding 19
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Afbeelding 19 toont gebruik van zo n stempel op
een brief uit Nanjing van 12 maart 1991. Dit
soort stempels is in een aantal gevallen nogal
schaars.

Tot 1993 was het postverkeer tot gewone post
beperkt. Op 1 juni 1993 werd het ook mogelijk
aangetekende post te verzenden. Afbeelding 21
toont een eerstedagbrief van die nieuwe service.

Ook toen er veel post uit Taiwan binnenkwam
bleven de autoriteiten in China alert om te
zorgen dat onwelgevallige publicaties in beslag
genomen werden. Je zou veronderstellen dat
zo n tijdschrift of krant gewoon in beslag zou
worden genomen.

Als verdere stap om de betrekkingen tussen
Taiwan en de Volksrepubliek te normaliseren
werden vanaf 1 juli 2008 directe vluchten via
zeven specifieke routes toegestaan. Afbeelding
22 toont daarvan een kaartje.

Afbeelding 20
Niet aldus: afbeelding 20 toont een bewijs van
inbeslagname van een tijdschrift, in dit geval
Postal Service Today, het officiële blad van de
Taiwanese post. Op het bewijs staat dat het blad
op 1 augustus 1991 in beslag is genomen omdat
er artikelen tegen de regering in stonden. Het
bewijs werd aan de geadresseerde van het
tijdschrift, in dit geval in Qingdao, gestuurd,
zodat die wisten dat het tijdschrift niet bezorgd
zou worden.

Afbeelding 21
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Afbeelding 22
Het gaat om de volgende routes:
1. Beijing naar Taoyuan International Airport
2. Shanghai naar Taoyuan International Airport
3. Beijing, Nanjing en Shanghai naar Taipei
International Airport
4. Shamen (Amoy) naar Taichung (omdat
Taichung geen vliegveld had waar
straalvliegtuigen konden landen werd de
Chen Chun Kang luchtmachtbasis in gebruik
genomen als Taichung International Airport)
5. Shamen naar het eiland Makang
6. Quizhou (Canton) naar Hualien
7. Quizhou naar Koahsiung
Er werd gesproken van directe vluchten, maar
u ziet dat alle vluchten via het luchtruim van
Hong Kong moesten vliegen voor naar hun
bestemming te vliegen. Dat werd door de
Taiwanese militaire autoriteiten nodig geacht om
9

illegale binnenkomst in het Taiwanese luchtruim
te voorkomen. Er werd met deze vluchten geen
post vervoerd. Die bleef via Hong Kong
vervoerd worden.
Op 15 december 2008 werd de communicatie
tussen
China
en
Taiwan
volledig
genormaliseerd. Er werden directe vluchten
toegelaten en ook de post hoeft niet langer via
Hong Kong vervoerd te worden. Alle soorten
post, zoals pakketpost, verzekerd verzenden en
aangetekende post is mogelijk. Voor het eerst
sinds 1949 is er dus sprake van normaal
postverkeer.

Om dat historische feit te vieren heeft de
Taiwanese post een herinneringsenveloppe (afb.
23) uitgebracht en ook een speciale
frankeerstrook (afb. 24).

Afbeelding 24
In het laatste nummer van ons Bulletin werd die
laatste ook al afgebeeld.
Het postverkeer tussen Taiwan en de
Volksrepubliek is wellicht een van de meest
interessante onderwerpen van recente posthistorie om te verzamelen. Veel van dit soort
stukken zijn nog goed te krijgen, maar dat kan
snel afgelopen zijn! Als u interesse in deze
periode heeft raad ik u aan snel met een
verzameling te beginnen, het zal nooit meer zo
gemakkelijk zijn als nu!

Afbeelding 23

Duur postproduct
De olympische spelen zijn allang voorbij maar je
komt op dat gebied nog van alles tegen. Zo zag
ik onlangs op de site van CNPC een opmerkelijk
product. Het is een scroll van 180 x 60 cm. met
daarop 142 zijden gelegenheidszegels.
Hij is uitgegeven op 20 april 2008 door China
National Philatelic Corporation (met certificaat)
in verband met de tocht met de olympische
vlam. Hij weegt ongeveer 2,5 kg en heeft een
kostprijs van 5600 Yuan. Op internet door de
handel aangeboden voor 800 USD excl.
verzendkosten. Aardig behangetje.
Dick van Eijl
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Het speciale wintertarief (deel 1)
Marc Symens
In 1878 werd in China een speciale
winterkoerierdienst in het leven geroepen. In
1902 werd deze dienst opgeheven. We beperken
ons in deze studie tot de periode van de
Keizerlijke Chinese Post.

Inleiding

(de dollarstempels ) moet ook nog enkele
maanden gewacht worden. De geplande uitgifte
van de postwaardestukken van 1 cent wordt nog
tot midden 1897 uitgesteld.
Het tarief voor de binnenlandse briefwisseling
(inclusief de briefwisseling naar Hong Kong,
Macao en Formosa) is vermeld. Het briefport,
steeds door de verzender te betalen, wordt
berekend per ¼ oz., namelijk 2 cents per ¼ oz.
(ongeveer 7,5 gr).

tabel 2A van Postal Rates of China 18671980 , Pingwen Sieh J. Lewis Blackburn
We moeten dit echter nuanceren: het briefport in
de periode 2 februari 1897 23 april 1897 was 2
cents tot ¼ oz., 4 cents tot ½ oz., maar voor
zwaardere (> ½ oz.) brieven werd er gerekend
per ½ oz., namelijk 4 cents per ½ oz.; slechts
vanaf 24 april 1897 werd het port inderdaad
eenvoudig 2 cents per ¼ oz. (de eerstvolgende
tariefwijziging is m.i.v. 8 april 1902, maar dan
zal het wintertarief niet meer toegepast worden).

uit The Philatelic Record Vol.19
van april 1897

No.4

Op 2 februari 1897 (Chinees Nieuwjaar) start de
Keizerlijke Chinese Post met een 30-tal
postkantoren haar werking. Dit werd onder
andere ook in het tijdschrift
The Philatelic
Record
Vol.19
No.4 van april 1897
opgenomen. Deze aankondiging Notification
(Provisional) No. 20. door de InspectorateGeneral of Customs, Statistical Department,
Shanghai is gedateerd 17 januari 1897.
De voorziene nieuwe postzegels zijn op dat
ogenblik nog niet klaar. Op de nieuwe stempels
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Het binnenlands aantekenrecht is aanvankelijk 4
cents, maar zal vanaf 24 november 1897
verhoogd worden tot 5 cents (zie tabel 10A van
Postal Rates of China 1867-1980 , Pingwen
Sieh J. Lewis Blackburn).
Het tarief voor de internationale briefwisseling is
in de aankondiging niet vermeld. Dat is niet
verwonderlijk, vermits zelfs op 2 februari 1897
de organisatie daarvoor nog steeds niet op punt
stond. Het zou tot 20 februari 1897 duren
vooraleer het internationaal briefverkeer voor de
Keizerlijke Chinese Post definitief geregeld was.
Het briefport voor internationale briefwisseling
(naar landen aangesloten bij de wereldpostorganisatie UPU) bedroeg dan 10 cents per
½ oz.. (ongeveer 15 gr). Het internationaal
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aantekenrecht was vastgelegd op 10 cents (zie
tabel 3A, tabel 6 en tabel 10A van Postal Rates
of China 1867-1980 , Pingwen Sieh J. Lewis
Blackburn).
Notification (Provisional) No. 20. vermeldt dat
tijdens de winter, als de scheepvaart door
ijsvorming verhinderd is, briefwisseling van en
naar Peking, Tientsin (Taku) en Newchwang
over land moet vervoerd worden en dat daarvoor
een speciaal tarief van toepassing is.
Voor allerlei verdere details over deze speciale
winterkoerierdienst verwijs ik naar de artikels en
boeken van major R. Pratt. De opening van de
spoorwegverbinding tussen Shanghai en de
steden van Noord-China maakte de speciale
over land winterkoerierdienst uiteindelijk
overbodig. Op 10 oktober 1902 (zie opmerking
1-a bij de tabel 3A van Postal Rates of China
1867-1980 , Pingwen Sieh
J. Lewis
Blackburn) werd de dienst definitief opgeheven
en het speciale tarief definitief afgeschaft
(opmerking: zelf denken we dat het tarief ook in
de winter 1901-1902 en zeker vanaf januari 1902
al niet meer toegepast werd).

Tarief voor zwaardere brieven
In verband met de regelgevingen voor de
winterkoerierdienst, in het bijzonder voor de
winter 1897-1898, leren we van major R. Pratt,
Imperial China, History of the Posts to 1897, pag
295:
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International mail matter Chinese or Foreign
send to any of the Ports North of Chefoo, by land
or by sea, in addition to the Union rate of
postage and registration, will be subject to the
Domestic Rate of Postage, and to the Domestic
Rate of Registration in the case of registered
articles, to be paid in advance in the case of
outward or collected from the addressee in the
case of inward correspondence.
Dus: voor alle brieven verzonden, zowel over
land als over zee, vanuit de noordelijk gelegen
steden, gold in de betrokken winters volgende
tariefformule voor internationale briefwisseling
(UPU):
wintertarief = normaal internationaal port +
extra binnenlands port
Aanvankelijk dacht ik dat, vermits in de
beschouwde periode het internationaal briefport
berekend werd per ½ oz., het wintertarief (in
functie van de organisatie van de speciale
winterkoerierdienst) eenvoudig kon berekend
worden met de rekenregel: 14 cents per ½ oz. ,
te weten 10 cents internationaal port
vermeerderd met 4 cents extra binnenlands port
(het binnenlands tarief is 2 cents per ¼ oz. dus 4
cents per ½ oz.). Dus:
tot ½ oz.
tot 1 oz.
tot 1 ½ oz.
enz.

10 cents + 4 cents = 14 cents
2 x 14 cents = 28 cents
3 x 14 cents = 42 cents
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Men vindt brieven (periode 1897
1902),
gefrankeerd met 14 cents, in de winter
verzonden vanuit Peking, Tientsin, Tongshan,
Newchwang,
naar het buitenland (UPU).
Afgebeeld is een brief van Peking, januari 1900,
over Shanghai, via de Franse post in Shanghai,
naar Linköping, Zweden.
De brief werd gefrankeerd met 14 cents (10
cents internationaal port vermeerderd met 4
cents extra binnenlands port).
[Van de door de afzender aangebrachte
frankering van 14 cents werd (alleen) het
internationaal aandeel van 10 cents (door de
Chinese post) vervangen door 25 centimes van
de Franse post.]
Zwaardere brieven zijn erg schaars te vinden. Ik
noteerde in eerste instantie slechts het bestaan

van enkele zeldzame brieven gefrankeerd met 28
cents.
Naast de frankeringen van 14 cents voor
eenvoudige brieven vindt men ook, weliswaar
minder
gemakkelijk,
voorbeelden
van
soortgelijke brieven verstuurd met een
frankering van slechts 12 cents. Dit wordt
eenvoudig verklaard omdat voor brieven met een
gewicht kleiner dan ¼ oz. een frankering van 2
cents in principe volstond om het extra
binnenlands port te voldoen (12 cents = 10 cents
internationaal port + 2 cents extra binnenlands
port).
Dat betekent dat de hoger vermelde eenvoudige
rekenregel ( 14 cents per ½ oz. ) moet verfijnd
worden: in tabelvorm:

Bewaard gebleven brieven uit februari maart
1897, verzonden tegen het wintertarief, zijn veel
moeilijker te vinden dan deze uit de 4 volgende
winters.

(zoals in de februari en maart 1897), waardoor
voor zwaardere brieven alleen 28 cent, 42 cents,
56 cents , enz. zou kunnen voorkomen. Het
aantal door mij gekende bewaard gebleven
zwaardere brieven onderworpen aan het
wintertarief (periode 1897 1902) was echter
veel te beperkt om dat met enige zekerheid te
kunnen stellen. Ik bleef twijfelen !

Voor de winter van 1897-1898 en latere winters
kan men de portberekening samenvatten als: 10
cents per ½ oz. vermeerderd met 2 cents per ¼
oz. eventueel aangevuld met het aantekenrecht
10 cents vermeerderd met 5 cents .
Toen ik in 2002 mijn bijdrage Winter Rate in
the CIP Period, 1897
1902 inleverde voor
The Journal van de Postal History Society of
China (aangevuld met een eerste addendum in
2003) had ik nog geen enkele brief opgemerkt
effectief gefrankeerd met 26 cents, 40 cents, 54
cents, enz., waaruit ik kon afleiden dat die
verfijnde rekenregel inderdaad ook werd
toegepast voor zwaardere (> ½ oz.) brieven.
Zelf
veronderstelde
ik
daarom
dat
mogelijkerwijs voor zwaardere (> ½ oz.) brieven
steeds (gemakkelijkheidhalve) de eenvoudigere
rekenregel 14 cents per ½ oz. werd toegepast
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Sinds 2004 weet ik ondertussen met zekerheid
dat ik mij vergist heb. In de winter 1897-1898
en latere winters werd de verfijnde rekenregel
wel degelijk (ten minste af en toe) toegepast.
Brieven tussen ½ oz. en ¾ oz. bij voorbeeld
konden dus effectief verstuurd worden met een
frankering van 26 cents.
In Michael Rogers Public Auction 96, mei 2004,
lot 51 (brief in zeer gehavende toestand)
noteerde ik een eerste voorbeeld: een gewone,
niet-aangetekende, brief van Peking, februari
1900, gefrankeerd met 26 cents (20 cents
internationaal port vermeerderd met 6 cents extra
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binnenlands port), over Shanghai, via de Japanse
post in Shanghai, naar New York.
[Van de door de afzender aangebrachte
frankering van 26 cents werd (alleen) het
internationaal aandeel van 20 cents (door de
Chinese post) vervangen door 20 sen Japan
voorzien (met IPO-stempeltje van Peking).]
Een tweede voorbeeld werd in 2004 in een
Belgische veiling aangeboden en liet bij mij alle
twijfel definitief verdwijnen: het gaat om een
brief van Tientsin, februari 1898, per first mail
over Shanghai, via de Britse post in Shanghai,
naar Seraing (België). De brief is groter
afgebeeld op de omslag van dit blad.

In potlood staat er in het midden ¾ als
gewichtsaanduiding (< ¾ oz.), bevestigd door
links 20 gr .
De brief werd aangetekend verzonden,
gefrankeerd met 41 cents: dat is 26 cents
briefport (20 cents internationaal port
vermeerderd met 6 cents extra binnenlands port)
samen met 15 cents aantekenrecht (10 cents
internationaal aantekenrecht vermeerderd met 5
cents extra binnenlands aantekenrecht).
[Van de door de afzender aangebrachte
frankering van 41 cents werd (alleen) het
internationaal aandeel van 20 cents + 10 cents,
samen 30 cents, (door de Chinese post)
vervangen door 30 Hong Kong cents (20 cents
briefport + 10 cents aantekenrecht).]
Ondertussen zag ik op een veiling van Phila
China nog een derde voorbeeld: een brief van
Tientsin, januari 1899, gefrankeerd met 26 cents
(20 cents internationaal port vermeerderd met 6
cents extra binnenlands port), over Shanghai, via
de Britse Post, naar Motiers, Zwitserland.
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[Van de door de afzender aangebrachte
frankering van 26 cents werd (alleen) het
internationaal aandeel van 20 cents (door de
Chinese post) vervangen door 20 Hong Kong
cents.]
Voor The Journal van de Postal History
Society of China stelde ik naar aanleiding van
deze nieuwe bevindingen hiervoor een tweede
addendum samen, maar dat addendum is helaas
nooit verschenen.

Frankering gedeeltelijk in Duitse Pfennig
De verzender diende de portkosten volledig te
voldoen. Normaliter gebeurde dat via een
frankering in Chinese cents ter waarde van het
verschuldigde port. Het aandeel internationaal
port in die frankering werd dan door de
beambten van de Chinese post (via
bijfrankering) omgezet in een gelijkwaardige
frankering in Hong Kong postzegels of
postzegels van de Franse post in China (op
briefwisseling naar Europa) of postzegels van de
Japanse post in China (op briefwisseling naar
Japan of Amerika). Daarna werd de brief verder
vanuit Shanghai naar Europa verzonden via
respectievelijk de Britse post in Shanghai of de
Franse post in Shanghai en naar Japan of
Amerika via de Japanse post in Shanghai.
Merk dus op dat in dergelijke combinatiefrankeringen alleen de postzegels in Chinese
cents door de afzender zijn aangebracht!
De Chinese post gebruikte daarbij normaliter
geen zegels van de Duitse post in China (en
zeker ook nooit postzegels van de Amerikaanse
post in Shanghai).
Het was de verzender ook toegelaten het aandeel
van de portkosten gelijk aan het internationaal
port meteen te voldoen met postzegels van één
van de buitenlandse kantoren, dat bespaarde
werk voor de Chinese post. Zo kon de brief
meteen doorgegeven worden in Shanghai aan het
buitenlands kantoor van de door de verzender
aangebrachte postzegels.
Deze werkwijze bood de verzender de
mogelijkheid om briefwisseling toch via de
Duitse post in Shanghai te verzenden. Hij moest
wel Duitse postzegels in Pfennig ter beschikking
hebben!
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De tarieventabel vermeld in het speciale
wintertarief (1) kan dan als volgt aangepast

worden:

Tot en met 2005 kende ik hiervan slechts enkele
voorbeelden: brieven (< ½ oz.) gefrankeerd met
20 Pfennig + 4 cents (beide aangebracht door de
afzender).
Maar tussen de resultaten van een veiling in
Duitsland (Württenbergisches Auktionshaus) in

2006 zag ik hiervan nog een werkelijk
buitengewoon voorbeeld: een brief uit de vijfde
(!) internationale gewichtsklasse (< 2 ½ oz.),
aangetekend verzonden!

De afzender frankeerde de brief zelf met 100
Pfennig (brief 5de internationale gewichtklasse =
5 x 20 Pfennig) + 20 Pfennig (internationaal
aantekenrecht) voor het aandeel internationaal
port samen met 20 cents (briefport voor 10de
binnenlandse gewichtsklasse) + 5 cents

(binnenlands aantekenrecht) voor het extra
binnenlandsport in functie van de organisatie van
de speciale winterkoerierdienst.
Volledig
correct.
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In Shanghai bezorgde de Chinese post deze brief
aan de Duitse post voor verdere verzending naar
Berlijn.
Het normaal door de afzender te voldoen
wintertarief: 5 x 10 cents (internationaal
briefport) + 10 x 2 cents (extra bijkomend
binnenlands briefport) + 10 cents (internationaal
aantekenrecht) + 5 cents (extra binnenlands
aantekenrecht) = 85 cents is hier dus door de
afzender gedeeltelijk voldaan in Pfennig (120
Pfennig) en gedeeltelijk in Chinese cents (25
cents).
Een prachtige brief, die mag beschouwd worden
als een absoluut topstuk voor een posthistorische
verzameling in verband met de Keizerlijke
Chinese Post en/of de Duitse post in China.
Helaas niet in eigen verzameling.
Als vervolg op dit artikel houdt u nog een
tweede deel tegoed, waarin nog enkele
bijzondere brieven, verzonden volgens het
wintertarief, getoond zullen worden.

land wel aan bovendien had mijn moeders broer
na de oorlog 1947-1949 nog een tijd bij Bandung
op Java gewoond, en zijn kamer bij ons thuis
stond vol met houtsnijwerk, wajangpoppen aan
de wand en foto s van het huis waar hij daar had
gewoond.
Nee, Nederlands Indië sparen, dat was het toch
niet want mijn man spaarde dit al en het leek mij
leuk om een land te sparen wat hij niet spaarde.
Het zou ook geschiedkundig interessant moeten
zijn. Plotseling werd mijn aandacht getrokken
door de oude antieke Chinese theepot die ik ooit
op een marktje in Luoyang in China had gekocht
en een draak voorstelde en in eens wist ik het: ik
ga alle postzegels van China sparen.

Chinese theepot
Als 14-jarige hoor ik me nog
zeggen:
Postzegels gaan sparen, dat is het laatste wat ik
ooit in mijn leven zal gaan doen .
Ruim veertig jaar later toen ik een eind in de 50
was, heb ik dit moeten herroepen. Met een
stevige burn-out, ontstaan door altijd maar
werken en eindeloos doorgaan, had ik dit
grotendeels aan mezelf te danken. Na weer zo n
rotdag waarin het eind van de tunnel weer niet in
zicht kwam hoorde ik de arts, tevens
acupuncturist, zeggen, misschien moet je eens
iets gaan doen wat je nog nooit gedaan hebt, iets
wat vooral je aandacht afleidt van het eindeloos
tegen je zelf aanhangen en als het dan nog
rustgevend is, dan is dat mooi meegenomen.
Lopend onderweg terug naar huis kwam
plotseling het beeld in me op van mijn moeder,
die na een lange dag van hard werken zittend in
de serre met haar postzegelalbum, boeken, loep
en pincet in het laatste avondlicht ontspannen zat
te postzegelen. Een bijzonder rustgevend beeld
moet ik zeggen, misschien als ik hetzelfde had
gedaan zou ik nu niet in deze situatie zijn
beland? Je kunt het toch altijd proberen zei
iets in mij. Eenmaal thuisgekomen was ik al een
stap verder, welk land zou het moeten worden,
Nederlands Indië? Dat leek mij wel wat, ik was
er een paar keer geweest en het sprak mij als
China Filatelie 2009

Al gauw kwam ik erachter dat heel China bij
elkaar sparen een utopie is en naar verloop van
tijd heb ik toch maar de keus gemaakt voor Oud
China tot 1949 , waarvan vooral de zegels met
draken mij erg aanspreken. Nu kan ik van het
postzegelen erg genieten, het is inderdaad heel
rustgevend.
Een jaar later ontmoette ik op de Postzegelbeurs
in Utrecht bij de stand van Paul v.d. Lee uit
Rotterdam de heer S.T. Jo en wij raakten
geanimeerd met elkaar in gesprek over
Indonesië, China en Chinese Postzegels, een
paar maanden later was ik secretaris van de
Studiegroep China Filatelie, van mijn burn-out
was ik inmiddels genezen. Of dit door het gaan
verzamelen van Chinese postzegels is gekomen
weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik af en toe
in het laatste avondlicht naar die oude antieke
Chinese theepot kijk.
Miep Ronde
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Postwaardestukken van het Keizerrijk China
Edy Pockelé
Ons medelid Edy Pockelé heeft al een aantal
malen stukken uit zijn fraaie verzameling
postwaardestukken van China in het Bulletin
getoond. Nu heeft hij zijn kennis op dit terrien
neergelegd in een overzichtsartikel. Het eerste
deel daarvan publiceren we hieronder

Inleiding
De Ching dynastie regeerde ononderbroken van
1644 tot 1911. De westerse mogendheden
beschouwden China als een wingewest, zonder
veel rekening te houden met de plaatselijke
heersers. De modale Chinees was toen
analfabeet en het keizerlijk hof zeer achterlijk en
middeleeuws. Alle vooruitgang van handel en
economie gebeurde onder impuls van de
westerse mogendheden en natuurlijk enkel in
hun eigen voordeel. Om goed te kunnen
functioneren en handel te drijven was een goed
uitgebouwd postsysteem erg belangrijk, dus daar
werd voor gezorgd. De grote buitenlandse
machten organiseerden de post voor de regio
waarin zij actief waren. Ze gebruikten de eigen
postzegels en postwaardestukken al dan niet met
overdruk. Onderling werden afspraken gemaakt
en waar er grote concentraties van
buitenlanders
aanwezig waren werden
stadposten voor het lokale postverkeer opgericht
(Shanghai, Chefoo, enz.)
Deze versnippering was op den duur niet
houdbaar meer en het Keizerlijk hof protesteerde
dan ook daar zij ook inzagen dat de post een
goudmijntje was. Daarom werd de Chinese
nationale postdienst opgericht. Voor de
organisatie werden buitenlandse specialisten
aangetrokken omdat de Chinese overheid niet
echt in staat was tot het op poten te zetten van
een degelijk publiek postsysteem.
Het Chinese Keizerrijk is er nooit in geslaagd tot
de U.P.U. toe te treden, ondanks pogingen in die
zin, o.a. op het U.P.U congres van Rome in
1906. De data van de invoegestelling van de 1e
rode en de 1e groene postkaarten zijn niet
willekeurig bepaald (telkens op 1 Oktober) en
wijzen erop dat China rekening hield met een
eventuele toetreding tot de U.P.U. want de
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toepassing der besluiten van de diverse U.P.U.
congressen volgde steeds op 1 Oktober van het
jaar na de besluitvorming. Een voorbeeld is de
uitgifte van de I.R.C. (antwoordcoupons)
waartoe besloten werd op het congres van Rome
in 1906. Deze werden in alle aangesloten landen
uitgegeven op 1 Oktober 1907! Ook de groene
kleur waartoe door de Chinese post in 1907 werd
besloten stond in het kader van deze
aansluitingspogingen, de U.P.U. kleuren waren
groen
(binnenlandse
briefkaart),
rood
(binnenlandse brief of buitenland postkaart) en
blauw (buitenland briefport en ook bijzondere
diensten o.a. aangetekend of spoedbestelling)
zodat iedereen (ook in het buitenland!) direct
kon zien of het port klopt zonder het juiste tarief
te moeten kennen.
Dit artikel betreft de postwaardestukken en is
geen posthistorische studie. Alle mogelijkheden
die qua frankering en gebruik gekend zijn op
gewone brieven kan men terugvinden op de
postwaardestukken,
dwz
aangetekend,
spoedbestelling (nooit gezien!), combinatiefrankeringen met zegels van buitenlandse
kantoren, enz., in alle soms onmogelijke
combines. Vergeten we ook niet dat er rond
1900 zeer veel verzamelaars actief waren met
een grote interesse voor China, het land dat tot
de verbeelding sprak van het publiek. De namen
van bekende verzamelaars komen veelvuldig
voor op ongewone stukken. (Maus, Koch, enz.)
Deze documenten (brieven of postwaardestukken) zijn niet minderwaardig als ze echt via
de post werden verstuurd en gebruikt. Dankzij
hen kunnen wij ons zo uitgebreid met China
bezighouden.

Algemene opmerkingen
Het Keizerlijke China heeft alleen postkaarten.
Er waren wel omslagvouwbladen die als
voorgedrukt formulier door de post werden
verkocht doch deze waren niet gefrankeerd (men
moest er dus postzegels op plakken).
Alle postkaarten zijn aan 1 cent (dubbelkaarten 1
cent + 1 cent) nl. het tarief voor het binnenland.
Er zijn geen kaarten voor gebruik naar het
buitenland. Het Keizerrijk was nooit aangesloten
bij de U.P.U..
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De rode periode (rode postzegel en tekst) loopt
van 01.10.1897 tot 01.10.1907. (2 uitgaven in
verticale Chinese stijl ). De rode postkaarten der
1ste & 2de emissie werden op 01.10.1907 buiten
gebruik verklaard en terug ingekocht aan de
postprijs en dan voorzien van een lokale opdruk
SOLD IN BULK = ½ cent drukwerktarief, een
tarief waaraan om commerciële redenen nood
was, nl. voor reclamedrukwerk op de achterkant.
De groene periode (groene postzegel en tekst)
volgt op 01.10.1907. Dat is de datum waarop
alle aangenomen resoluties die door de leden van
de U.P.U in Rome afgesproken werden in voege
moesten treden. China heeft zich hierop
voorbereid en de resolutie ook uitgevoerd
ondanks dat zij geen deel mochten nemen aan
deze internationale organisatie. De nieuwe
briefkaarten hadden een groene kleur zegel, bij
de 4de emissie eerst nog vertikaal, de 5de emissie
heeft horizontale (westerse) opmaak. China
wordt eerst in 1914 tot de U.P.U. toegelaten,
nadat ze een republiek was geworden.

Ontstaan van de eerste briefkaart
In de aanloop tot de uitgave van de eerste
briefkaart werden er verschillende voorstellen
gemaakt waarvan de bekendste ontworpen werd
door R. A. de Villard, een amtenaar werkzaam
bij de Chinese douane. Zijn voorstel werd
verworpen. De Villard werkte voor de Chinese
douane vanaf 1892, en was toen 32 jaar oud. Hij
was zeer taalvaardig en kende behalve perfekt
chinees, ook Frans, Duits en Engels. Zijn
veelzijdigheid als tekenaar en Chinese kaligrafie
kan men terugvinden op de postzegels
uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum van
de Keizerin moeder en de lithografische
drakenzegels, waarvan hij ook de Chinese
karakters en cijfers tekende. Ook de zegels van
de lokaalposten zijn van zijn hand. Helaas werd
hij niet zeer oud en overleed in 1904, 44 jaar
oud. De Villard heeft zijn ontwerp op eigen
initiatief voorgesteld. Voor het ontwerp heeft hij
zich gebaseerd op de door hem getekende en
uitgegeven postkaarten van de lokale post van
Shanghai (1893).

Samenvatting der uitgaven
De volgende verschillende typen kaarten zijn
uitgegeven. Elk van deze typen zal in het
vervolg van dit artikel getoond worden.
1. 01.10.1897 1 cent rood (verticaal)
1a 01.10.1907
met opdruk SOLD IN
BULK (= ½ cent drukwerktarief)
2. eind 1899 1 cent rood en dubbelkaart 1 cent
+ 1 cent rood (vertikaal)
2a 01.10.1907
met opdruk
SOLD IN
BULK (= ½ cent drukwerktarief)
3. 01.10.1907 1 cent groen en dubbelkaart 1
cent + 1 cent groen (verticaal)
4. april 1908 1 cent groen en dubbelkaart 1 cent
+ 1 cent groen (horizontaal)
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De zegel is een vertikaal ovaal met in het midden een kronkelende draak, en onderaan Imperial
Chinese post , onder de zegel vertikaal 5 Chinese karakters postkaart van de Chinese Post ,
linksonder 2 verticale Chinese tekstregels alleen naam en adres van de geadresseerde op deze zijde ,
omranding in geometrische figuren met in de hoeken het Yin / Yang symbool.
Hieronder de afbeelding van een aantal gebruikte exemplaren van deze eerste van de Chinese
briefkaarten.

Verzonden 10 FEB / 00 Hankow lokaal met op de rug uitnodiging voor een lezing (over fotografie)
door J. Mencarini, de man die in 1905 opdracht kreeg tot het inventariseren van de postarchieven en
die van de gelegenheid gebruikmaakte om enkele herdrukken te maken voor zijn eigen verzameling!
(Voor meer info over Mencarini zie: Journal of Chinese Philately nr 365 August 2006)
Kaart met stempel SHANGHAI CLUB CONCORDIA / JAHR MARKT
Stempeldatum: 20.4.99

Helaas geeft Friedemann geen enkele informatie over dit stempel. In een hoofdstukje over "Private
Nebenstempel" wordt het stempel getoond maar enige uitleg ontbreekt. Club Concordia is de Duitse
vereniging in China voor expats. Opgericht in 1865 werden de bijeenkomsten aanvankelijk bij enkele
leden thuis gehouden. In 1904 wordt begonnen met een eigen clubgebouw, klaar in 1907. Een
imposant gebouw aan de Bund in Shanghai. Dit gebouw heet ook Club Concordia.
Deze club is een van de grootverbruikers van postkaarten waarop zij talloze uitnodigingen voor hun
activiteiten drukten. (enkel- en dubbelkaarten)
COMBINATIE FRANKERING (via Hong Kong)
China Filatelie 2009

19

Deze postkaart werd gepost vanuit Canton op 17 APR 00 naar Duitsland.
In CANTON werd deze kaart voorzien van een I.P.O. stempeltje deels op de Hong-Kong zegels en
deels op de kaart zelf, en zo aan de Engelse post bezorgd in Hong-Kong voor doorzending buiten
China. (kleine enkelcirkelstempel van Hong-Kong)
Frankering bij vertrek:

briefkaart port binnenland 1 cent;
briefkaart port buitenland is 4 c dus + 3 cent bijfrankering
Engelse post: (Hong-Kong) briefkaart buitenland porto 4 HK cents
Aankomst stempels:
via Potsdam
Babelsberg 21/5/00 2-3 N.
De Engelse frankering werd door de Chinese post betaald en voorzien van het IPO stempeltje (IPO
stempels werden vanaf december 1898 gebruikt tegen verlies of diefstal der ongestempelde
buitenlandse postzegels tijdens hun transport naar een van de buitenlandse postkantoren in China).
COMBINATIE FRANKERING (via Birma)
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Deze briefkaart werd gepost vanuit Yunnanfu (Kunming), provincie Yunnan op 4 oktober van het 29e
Kwanghsu jaar (Kwanghsu is de keizer van de Ching dynasty) via Siakwan (okt. 15 v/h Kwanghsu
jaar), Tengyueh (dec. 9 1903), gefrankeerd in Bhamo met een indische zegel (China is NIET bij de
U.P.U., dus . .) op 18 dec. 1903 via de havenstad Rangoon gestempeld SEA POST OFFICE DE.26/03
naar Europa met aankomst te Anvers op 9 / janv / 9-10 / 04. De reisweg ging te voet, per lastdier, enz.
via zeer smalle bergpaadjes langs zeer diepe afgronden en bergpassen van + 4000 m. naar Burma. De
datum in de vertrekstempel is met de hand ingevuld. Deze kaart werd verstuurd door een Belgische
ingenieur die tewerkgesteld was aan de Franse spoorweg tussen Hanoi en Yunnanfu.
COMBINATIE FRANKERING (aangetekend via de Franse Post)

Deze postkaart werd gepost vanuit Hankow op 25 SEP / 00 naar België.
In Shanghai (28 / SEPT / 00) werd deze kaart aan de Franse post overgedragen voor doorzending
buiten China. Aangetekende combinatiefrankeringen zijn zeer uitzonderlijk.
Frankering bij vertrek (Hankow): briefkaart port binnenland 1 cent
briefkaart port buitenland is 4 c dus + 3 cent bijfrankering
aantekenrecht (grote vette R) 10 cent
Franse post: (Shanghai)
briefkaart buitenland 10 centimes
aantekenrecht (kleine R in kastje) 25 centimes
De Franse frankering werd door de Chinese post betaald.

1 cent dieprood (HAN P 002)
Zoals de eerste postkaart maar in de zegel onderaan Chinese Imperial post , en vermelding van de
drukker Waterlow & Sons onder het kader onderaan.
Verticaal formaat; uitgegeven begin Nov. 1899
cliché en drukker: Waterlow & Sons Limited, London wall, London. E.C.
druk:
typografisch
papier: lichtgele roomkleur
formaat: 97 x 144 mm
oplage:
690.000 ex

Het verschil in postzegelbeeld tussen:
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Han P 001

en

Han P 002

Diverse variëteiten en plaatfouten (vergroting 300 %)

en

puntig uitsteeksel in
een ornament van het
kader rechts iets hoger
dan het midden
Var 1

Var 1
met erboven in het
binnenkader rechts
een flinke deuk
Var 2

Var 1
met net eronder
een wit bolletje
var 3

Deukje rechtsboven in
de rand van de
postzegel
var 4

Het is duidelijk dat deze variëteiten elkaar opvolgen en te wijten zijn aan kleine foutjes (sleet?) van de
plaat gedurende het drukken. Uit ervaring weet ik dat deze kaart zonder variëteit 1 moeilijker te vinden
is dan met deze variëteit. Het is dus zinloos om een hogere waarde toe te kennen aan deze variëteiten.
Mits opletten vind men ze aan de normale prijs!

De postkaart hierboven is op de rug geïllustreerd met een kleurrijk naïef Chinees schilderijtje, speciaal
voor toeristen. Zulke zicht kaartjes waren zeer populair bij de buitenlandse bezoekers, en werden
door vlijtige chinezen in kleine ateliers aan de lopende band gemaakt. Daar deze kaartjes toch bestemd
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waren om verzonden te worden heeft men ze ineens op een postwaardestuk geschilderd en zo spaarde
men kostbaar papier uit. Deze postkaart werd niet aan de Chinese post overgemaakt voor verzending,
maar ineens bij de Duitse post als een gewone ansichtkaart . Het is dus geen combinatiefrankering.

1 cent + 1 cent dieprood (Vraag- en antwoordkaart Han P 003)
Zelfde opmaak en kenmerken als de tweede postkaart (Han P 002), maar als dubbelkaart met betaald
antwoord. Vraag en antwoord hangen links vast aan elkaar. Op de vraagkaart onderaan werd de
sierlijst in het kader vervangen door een Chinese tekst voor het antwoord, gebruik de 2de kaart
De antwoordkaart heeft een normale sierlijst onderaan, maar boven de zegel staan 2 Chinese karakters
(oplage 400.000 ex)

Vraagkaart tekst in de rand

Antwoordkaart met 2 Chinese karakters links en rechts boven het zegelbeeld
De veilingcatalogus van Phila China van 11.05.2002 (lot 455) vermeldde onderstaande plaatfout dat ik
niet kende. Bij nazicht van mijn verzameling vond ik er ook een.

Variëteit op de vraagkaart, het 5de Chin. karakter onder de zegel is vervormd
PA KUA stempels
De Pa Kua stempels zijn als noodoplossing ontstaan omdat de grote dollar stempels niet tijdig uit
Japan kwamen. De Pa Kua is een killer stempel teneinde de postzegels te vernietigen zodat ze in
geen geval terug gebruikt zouden kunnen worden. Deze Pa Kua zijn typisch Chinees met een
ontstaansgeschiedenis die teruggaat naar meer dan 2500 jaar voor Christus (zie hiervoor het oudste
boek van China, nl. de I Ching waarin de oude Chinese ideogrammen en spreuken verklaard worden).
De Pa Kua kwam in gebruik op 02 febr. 1897, begindatum van de keizerlijke Chinese post. Zodra de
dollar stempels ter plaatse aangekomen waren, werden de PA KUA overbodig en mochten niet verder
gebruikt worden. In werkelijkheid werden ze verder gebruikt voor het ontwaarden, vooral bij gebrek
aan voldoende andere stempels. Gebruikte inkt: zwart, blauw of bruin. De PA KUA werden eerst
teruggeroepen op 21.12.1912 ! (postorder n° 136)
Hieronder vindt U (als voorbeeld van het gebruik van het Pa Kua stempel de bekende (en beruchte)
dubbelkaart van de krant THE NEW PRESS met de oproep om de vragenlijst op het
antwoordgedeelte in te vullen en terug te sturen. Dit referendum illustreert perfect de minachtende
houding der westerlingen in China tegenover de inheemse bevolking!
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vraagkaart

antwoordkaart

Voorwaar een historisch document dat de machtsverhoudingen perfect illustreert.

Het einde van de combinatie-frankeringen via de Franse Post
De hieronder getoonde vraagkaarten werden aangetekend gepost vanuit Tientsin op 18 / SEP / 00
respectievelijk vanuit Ningpo op 16 / MAY / 03. Beide werden door de Franse post in Shanghai naar
het buitenland doorgestuurd. Tot 1903 werden Franse zegels voor het port geplakt, daarna niet meer
China Filatelie 2009
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(maar er werd wel verrekend!). De Chinese post vond de combinatiefrankeringen zeer lastig en heeft
deze via bilaterale akkoorden met de diverse buitenlandse postadministraties allemaal kunnen
afschaffen. De portkosten werden wel boekhoudkundig verrekend, maar het lastige plakken van de
buitenlandse postzegels is weggevallen.

Frankering bij vertrek:
postkaart buitenland 4 cent +
(Tientsin, 18 september 1900):
aantekenrecht 10 cent (totaal 13 cent bijfrankering)
Franse post: (Shanghai)
postkaart buitenland 10 cts + aantekenrecht 25 cts.
De Franse frankering werd door de Chinese post betaald.
Vanaf 1903 geen Franse zegels meer!

Op de onderste kaart staat ook een leuk TOO LATE stempeltje (= na posttijd)
Dit is een behoorlijk zeldzaam stempel en het gebruik is mij niet helemaal duidelijk. Op dit moment
zou ik zeggen dat het alleen gebruikt wordt voor aangetekende post die "de boot gemist" heeft. Voor
zover ik na kan gaan vertrekt de boot uit Shanghai op 18 mei, de kaart komt pas op 19 mei in Shanghai
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aan en de eerst volgende boot is op 21 mei. Vandaar het Too late stempel. Het stempel is zo
zeldzaam dat ik niet denk dat het ook op gewone post gebruikt wordt. Op dit moment heb ik nog te
weinig materiaal om iets met zekerheid te zeggen.

Postzegels voor ons jubileum
In samenwerking met T.N.T. Post is een
jubileum velletje 40 jaar China Filatelie
uitgegeven.

Op de zegel staat 'de Karper' in het stromende
water die voor het eerst is afgebeeld in de serie
uit 1897 van the 'Imperial Post', zegel nr. 98
van de Chan Stamp Catalogue of China. 1992.

Hendrik Oranje gebruikte deze afbeelding bij
zijn briefpapier ontwerp voor de Studiegroep.
Nu, 40 jaar later heeft Rob van de Nol, voorzitter
van de jubileum commissie, de afbeelding van
de Karper te gebruikt voor zijn postzegel velletje
ontwerp uitgifte maart 2009.
Het bedoelde velletje is in een kleine oplage
gedrukt en zal zeker een collectors item worden.
Er is belangstelling van filatelisten voor het
velletje, zo blijkt uit aanvragen bij onze
secretaris.
Als er leden zijn die nog graag een velletje
willen kopen dan kunnen zij contact opnemen
met onze secretaris.
E-mail: miepronde@chinafilatelie.nl
De in Den Haag ontwaarde zegel is een van de
zegels die door Rob zijn gebruikt voor
verzending van de uitnodigingen voor de
aanstaande jubileum bijeenkomst op 18 april in
Den Haag.
Rob. R.

Het verzamelen van China
Cees Mulder
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Onderstaande bijdrage heeft Cees Mulder kort
voor zijn dood als bijdrage aan dit
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jubileumnummer geschreven. Wij publiceren die
nu helaas postuum
De mens is altijd een verzamelaar geweest, het is
de oudste vorm van voedsel vergaren. Dit deden
niet alleen de oudste hominiden maar ook hun
neefjes de chimps. Trouwens alle dieren doen dit
om in leven te blijven. Het aanleggen van
voorraden is ook een vorm van verzamelen.
Hiermee dek je je in tegen de ongewisheid van
de natuur. In de loop van de tijd heeft het
verzamelen meer betekenissen gekregen. Denk
aan het verwerven van status door middel van
bezit. Je kunt zeggen dat het verzamelen de
mensen in het bloed zit.
Maar het is ook fijn om te verzamelen, van
dingen die je mooi vindt. Zo zijn er mensen die
zand verzamelen uit alle delen van de wereld.
Door de samenstelling van een monster zand te
analyseren op percentages van mineralen,
korrelgrootte enzovoorts weet je waar dat
monster vandaan komt. Zo is verzamelen ook
ordenen.
Is dit gek? Neen, dit is de ingeboren neiging om
orde te brengen in de chaos waarin de vroege
mens is terecht gekomen. Toen onze verre
voorouders hun revier hadden verlaten werden
zij geconfronteerd met een wereld vol raadsels,
gevaren en onvoorspelbare situaties. Daarom is
hij begonnen de eigenschappen van die wereld te
leren kennen en te ordenen.
Verzamelen kan ook iets tragisch hebben. Veel
verzamelaars zullen streven naar compleetheid.
Die kan echter a priori niet worden bereikt,
gezien de talloze varianten. Daarom zal de
verzamelaar zich gedwongen voelen om zich te
oriënteren op een deelgebied.
Waarom zouden mensen uit het westen voor
China filatelie kiezen, want dat is wel een van de
lastigste verzamelgebieden. Op de eerste plaats
is er de taal, die anders is gestructureerd dan wij
gewend zijn, en die bovendien is geschreven met
karakters waarmee de meesten van ons grote
moeite hebben. Op de tweede plaats is de
geschiedenis van China die gedurende de
afgelopen 170 jaren zeer turbulent geweest. Te
beginnen met de Opiumoorlogen, de revolutie in
1912, het losweken van Tibet, delen van
Sinkiang en Mongolië. De bezetting door Japan
en het oprichten van de vazalstaat Manchukuo
En de daarop volgende bevrijdingsoorlogen. Pas
ongeveer 60 jaren geleden is de groei naar
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stabiliteit begonnen. Een zeer gecompliceerd
verzamelgebied dus. Om je in de China filatelie
te bekwamen moet je wel een taaie doorzetter en
behoorlijk nieuwsgierig van aard zijn..
Waarom zouden wij China als verzamelgebied
kiezen? Misschien uit nieuwsgierigheid?
Er kan ook een historische band met China zijn,
bijvoorbeeld als je familie daar vandaan komt. Ik
denk ook aan mensen die daar nog
familiebanden hebben. Een hechte band kan ook
zijn als je in China hebt gewerkt.
Wat mijzelf betreft, ik ben van jongs af aan op
een andere manier met China verbonden. Een
van mijn oudooms is omgekomen tijdens de
Boxer opstand in 1900, hij had een functie bij de
beveiliging van de Nederlandse ambassade in
Peking. Hij is door de familie als held vereerd en
hij is voor mij als klein jongentje een idool
geweest. Vooral om het schattenkastje van
mijn oma, vol met het fijnste Chinese porselein.
Haar liefste beeldje was dat van Mazu, de
beschermster van de zeelieden. Ik mocht alleen
maar naar dat beeldje kijken.
Ik wens het bestuur, de leden en de gasten een
goede bijeenkomst toe.

In Memoriam Cees Mulder: Terugdenken
aan een bedachtzame pijproker
Cees Mulder nam het initiatief tot oprichting van
de Studiegroep China Filatelie. Daarmee is
gezegd wat hij voor betekenis heeft gehad voor
de liefhebbers van de filatelie in het algemeen en
China in het bijzonder: grote betekenis.
Eind jaren zestig werd het verzamelen van
Chinese
postzegels
redelijk
belachelijk
gevonden. De zegels van het oude keizerrijk, de
bezettingen en de nieuwe republiek waren wel
interessant voor enkele gespecialiseerde
verzamelaars, maar weinig waard. Op de
postzegelmarkt op het Spui in Amsterdam kon je
zakken vol Chinese zegels kopen voor een
gulden. Totdat er een studiegroep was opgericht
(22 maart 1969) door ene heer Mulder, zoals een
handelaar van een winkel me liet weten. Toen
bleek belangstelling en werden de prijzen voor
een zak ongesorteerd ineens hoger. Voor de
markwerking van de filatelistische handel,
inclusief de veilingen in binnen- en buitenland,
heeft het initiatief van Cees Mulder dus ook veel
betekenis gehad.
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Ik meen dat ik bij toeval in het maandblad van
de landelijke filatelistenvereniging een artikel las
van de hand van Cees Mulder. Naast m n
reguliere verzameling Nederlandse zegels en
FDC s had ik in een insteekalbum wat
flodderige, op dun papier uiterst slecht gedrukte
nationalistische zegels van de Republiek China,
Sun Yat-sen. Het interesseerde me wel, zoals
eigenlijk alles mij interesseerde van dat enorme,
gesloten Aziatische land dat in het Westen niet
werd gewaardeerd. Het communisme, Mao Tsetoeng (zo schreef je dat toenmaals), Taiwan en
Brits Hong Kong en Portugees Macau
daargelaten. Waarschijnlijk net als ene Mulder
uit Alphen aan den Rijn, die ik een brief stuurde
naar aanleiding van zijn artikel waarin ik
zonder veel kennis van zaken en met jeugdige
brutaliteit liet weten het niet helemaal met hem
eens te zijn. Het onderwerp weet ik niet meer.
Cees had de grootheid vriendelijk te reageren,
mij op te roepen voor een gesprek, te melden dat
hij samen met de heer J. Kleer, oud-apotheker uit
Nederlandsch-Indië, bezig was een studiegroep
op te richten, daarbij de hulp (en subsidie!) van
de heer Van Veenendaal van de landelijke
filatelistenvereniging
kreeg,
en
mijn
journalistieke kwaliteiten nodig had om een
bulletin te beginnen. In het te vormen bestuur
moest een redacteur zitten. En zo is het
gekomen.
In augustus 1969 was ik gescheiden en heel
alleen op een flat in Waddinxveen, dus stelde ik
het zeer op prijs door Cees Mulder, zijn
toenmalige echtgenote Peet en de beide
kindertjes Jeroen en Ameliet, in Alphen aan den
Rijn diverse malen te worden uitgenodigd. Voor
een gesprek, natuurlijk over China filatelie en de
opzet en ook groei van de vereniging, en voor
een gezellige familiemaaltijd. Cees stak een pijp
als hij thuiskwam van machinefabriek De Jong
in Hazerswoude-Rijndijk, waar hij zich als
techneut bezig hield met onder andere het
ontwerp van bouwliften. Toen de fabriek later
werd gesloten ging hij elders in het land verder
bij een fabrikant van, als ik het wel heb,
kippenvoedermachines. Hij stak dus een pijp op,
luisterde bedachtzaam naar je verhaal, grinnikte
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als je eigenwijze ideeën opperde. Of om zijn
eigen anekdotes over de fouten die ongemerkt
bij de constructie van een bouwlift gemaakt
kunnen worden. Hij was zo verrekte aardig
Een echte ontmoeting laat sporen na schreef
Josje in haar dankbriefje na de crematie en zo is
het.
Hij was niet alleen de stichter van de studiegroep
die nu al 40 jaar bestaat, maar ook de inspirator
en stimulator van velen, van mensen die zich
inzetten voor die groep enthousiastelingen. Ik
denk aan mijn goede vriend wijlen Joop Wiebes,
die de productie van het bulletin voor zijn
rekening nam, aan Hendrik Oranje, toen reeds en
nog steeds een bron van kennis over China
filatelie, aan wijlen de heer Kleer, een wijs man
uit het zuidoosten. En al die anderen van het
eerste uur, die driemaandelijks bijeenkwamen in
het
achterzaaltje
van
het
Nederlands
Postmuseum aan de Haagse Zeestraat.
Filatelisten die kunnen getuigen van de
beminnelijke eerste voorzitter die later terecht tot
erevoorzitter werd benoemd.
Aan iedere bestuurstermijn komt een einde en
dat is maar goed ook, want stilstand is
achteruitgang (en die is er bij deze studiegroep
niet). We zijn daarna uit elkaar gegroeid, beiden
elders gaan wonen, nieuwe relaties aangegaan,
met de dagelijkse arbeid gestopt. We hebben
elkaar na die actieve periode in de zeventiger
jaren nog één keer, in het Limburgse,
teruggezien. Daarna nooit meer. Maar Cees en
zijn Josje en mijn Aat en ik stuurden elkaar eind
december altijd een wenskaart, bijna veertig jaar
achtereen. Dus waren we enigszins op de hoogte
van zijn latere leven: van het plezier in
kunstzinnig bezig zijn en van zijn sterk
verminderde gezondheid de laatste jaren.
Dat Cees Mulder op 80-jarige leeftijd is
overleden, zo n twee maanden voor de viering
van het 40-jarig bestaan van zijn Studiegroep
China Filatelie, is al zou hij er niet bij hebben
kunnen zijn heel triest. In China (waar nu nota
bene onze zoon al een aantal jaren als sinoloog
woont en werkt) roept men dan: Lang leve de
voorzitter!
Kees Wijdooge
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PERFINS (firmaperforaties) van de HSBC
Ton van Doornen
Na ongeveer 30 jaar verzamelen van de perfins
van China en Hong Kong heb ik enkele jaren
geleden bijna alles uitgezocht en er albumbladen
van gemaakt. Maar, zoals het meestal gaat, was
de grootste klus, n.l. de perfins van de Hong
Kong & Shanghai Banking Corporation
(HSBC), blijven liggen.
Zoals ook bij de andere perfins heb ik de 30 jaar
verzamelde publicaties gerangschikt en een
schema gemaakt om het sorteren van +/- 800
zegels met HSBC perfin makkelijker te maken.
Voordat ik mijn schema, met uitleg, laat zien
eerst iets over het verzamelen van perfins.

redelijk compleet. Aan de hand van die gegevens
maak ik dan ook mijn albumbladen. Wel
ontwerp ik ze zo dat nieuwe ontdekkingen
naderhand tussengevoegd kunnen worden.
Als een perfin slechts korte tijd gebruikt is
kunnen de zegels vaak op 1 albumblad. Met de 8
varianten kom ik dus aan 8 albumbladen maar
de langstlopende perfin van de HSBC heeft al 13
albumbladen hetgeen met de 8 varianten dus
neerkomt op een totaal van 104 albumbladen.
Alleen al van de HSBC kom ik door alle
mogelijkheden en variaties op enkele honderden
albumbladen met helaas heel veel lege vakjes.

Een perfin lees je van de voorkant van een zegel.
Omdat men nogal slordig omging bij het
perforeren van de HSBC zegels kun je bij de
meeste zegels 8 mogelijkheden hebben zoals
hieronder weergegeven.

Hoe een perfin beschreven wordt:

Deze mogelijkheden zijn ontstaan omdat men
een groot vel zegels doormidden vouwde en in
één keer van de perforatie voorzag. Op deze
manier kom je dus altijd al op de gewone perfin
en z n spiegelbeeld. Als je het vel andersom of
dwars in de machine legt heb je de andere
varianten.
Grootformaat zegels zijn meestal overdwars
geperforeerd maar ze komen ook wel gewoon
voor.
Van China is vrij goed bekend welke perfin op
welke zegels voorkomt. Deze zijn vermeld in de
publicatie The Perfins of China van Paul
Davey, die in 1992 werd uitgegeven door The
China Stamp Society Inc.
Doordat ik destijds geholpen heb bij het tot stand
komen van deze publicatie en nog steeds
gegevens uitwissel is de lijst die ik zelf heb
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1)
2)
3)
4)

Je telt het aantal gaatjes per letter
Je meet de hoogte van de letter of leesteken
Je meet de afstand tussen de letters
Als er een 2e regel is meet je de afstand
tussen de 1e en 2e regel
5) Je telt het totaal van alle gaatjes inclusief de
punten

Deze perfin
wordt dus als volgt
beschreven:
H S / B C (de schuine streep geeft aan dat er een
volgende regel is)
H (11 holes/^6mm) <3mm> S (11 holes / ^6mm)
^4mm B (13 holes/^6.5mm) <2.5mm> C (8
holes / ^6mm)
Type A: 43 holes. S with 11 holes. Width of B =
4mm, crossbar straight.
Omdat ik veel internationale contacten heb doe
ik dit altijd in het Engels.
Hieronder een overzicht van de typen perfins
van de HSBC die ik gevonden en beschreven
heb. Er is onderscheid tussen de in Hong Kong
en de in China gebruikte typen. Die zijn
hieronder naast elkaar beschreven.
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CHINA

HONG KONG

CHINA

HONG KONG

Tekst: HSB

H=11, S=11, B=13
Totaal 35 gaten
Hoogte: 6mm
Periode: 1897 1910
Tekst: H.S.B

H=11, ., S=12, ., B=14
Totaal 39 gaten
Hoogte: 8mm
Periode: 1912 1925

H=11, &=13, S=12
B=13, ., C=10
Totaal 60 gaten
Hoogte: 5mm
Periode: 1871 - 1905

H=9, S=10, B=12
Totaal 31 gaten
Hoogte: 8mm
Gebruikt op Queen
Victoria zegels
Tekst: H S
BC

H=11, ., S=12, ., B=14
Totaal 39 gaten
Hoogte: 8mm
Periode: 1915 1916

S met 11 gaten

S met 11 gaten

H=11, S=11
B=13, C=8
Totaal 43 gaten
Hoogte: H, S, C 6mm,
B 6.5mm

H=11, S=11
B=13, C=8
Totaal 43 gaten
Hoogte: 6mm
Gebruikt op Koning
Edward VII en Koning
George V zegels

Tekst: H & S
B C

3 types (zie opmerking) 6 types

H=11, &=13, S=12
B=13, C=10
Totaal 59 gaten
Hoogte: 5.5mm
Periode: 1897 1919

H=11, &=13, S=12
B=13, C=10
Totaal 59 gaten
Hoogte: 5.5mm
Periode: 1891 - 1908

A
Kleine gaten
Balk van B is recht
Periode: 1900 - 1941

A
Grote gaten
B=4.5mm breed
Balk van B loopt
omhoog

B
Kleine gaten
Balk van B loopt
omhoog
Periode: 1900 1941

B
Grote gaten
B=4.5mm breed
Balk van B is recht

CHINA

HONG KONG

Tekst: H & S
B.C

H=11, &=13, S=11
B=13, ., C=8
Totaal 57 gaten
Hoogte: 6mm
Periode: 1907 1912
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C
Grote gaten
Balk van B is recht
Periode: 1941

C
Grote gaten
B=4mm breed
S= 4.5mm breed

De types A en B komen in hetzelfde vel naast
elkaar voor wat ik constateerde aan de hand van
een 20-tal paartjes en strippen. Zie afbeelding
hierboven.
Verder komen er afwijkingen in de letter B voor
maar ik kan hier geen vast patroon in ontdekken
zodat ik ze niet apart heb gerubriceerd.

CHINA

HONG KONG

Tekst: H.S
B.C

D
Grote gaten
B=4mm breed
S=5mm breed

E
Kleine gaten
B=4mm breed
H loopt boven taps

H=11, ., S=11
B=13, ., C=8
Totaal 45 gaten
Hoogte: 6mm
Gebruikt op HK zegels
met opdruk China

H=11, ., S=11
B=13, ., C=8
Totaal 45 gaten
Hoogte: 6mm
Periode: 1920 1922

Veel succes bij het uitzoeken!
Geraadpleegde literatuur

F
Kleine gaten
B=4mm breed
H is recht
Opmerking bij de typen A en B van China:
De kleine gaten zijn er in 3 soorten:
- heel klein
- heel klein maar rafelig
- klein
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The Perfins of China, Paul Davey, 1992
Hong Kong Security Marking, Ming W. Tsang,
1994
Moo s Hong Kong Treaty Ports, Firm Chops,
Perfins and Postage Cancels Stamps Catalogue
(1841-1938), Moo Stamp Company, 1996
Security Markings: Anti-bandits, Perfins and
related. Uittreksels van gepubliceerd materiaal
dat zich in de bibliotheek van de Studiegroep
bevindt, Jozef Wagemakers, 1999
Lochungen, ?, 1986
The Perfins of Hong Kong, Tilles, ?
The Perfins of China, Tilles, ?
Diverse publicities van The Perfins Club
Website over Hong Kong Perfins etc. Orsetti.
http://rodsell.com
New Information. HK Stamp Society Bulletin,
Dick Scheper, 1996
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Brief aan Kameraad Chiang Ching

binnenlands tarief uit de bruggenserie van
Nanking. Verzonden door postkantoor nr. 6 uit
Peking op 12 juni 1969. Aankomststempel
Shanghai op de achterzijde van de envelop in
rood gedateerd 13 juni 1969 aangekomen op
postkantoor nr. 7.
De bijzonderheid komt echter tot uitdrukking in
de geadresseerde dat is namelijk Chiang Ching
(de vrouw van Mao). De 4 gekalligrafeerde
karakters in het midden betekenen: Kameraad
Chiang Ching. De envelop is verzonden door Lu
Cheng
van
fabriek
4810
van
het
Volksbevrijdingsleger aangegeven door de rode
karakters in de linkerkolom. In de rechterkolom
in zwarte karakters staat: Beijing (Peking)
Centraal Culturele Revolutie Comité. Het kleine
zwarte stempeltje betekent postbus 215. De
inhoud van de brief is onbekend; maar het is niet
uitgesloten dat het hier om een uitnodiging gaat
om in de fabriek te komen tafeltennissen. Dat
deed Chiang Ching wel vaker; in de praktijk
betekende dit dat de machines uit de fabriek
werden gehaald om zodoende wat ruimte te
krijgen.
Theo van Mourik

Op het eerste gezicht lijkt dit een gewone brief
gefrankeerd met een 8 fen zegel voor

Proficiat
Niet alleen de Studiegroep, maar ook de redactie
van het Bulletin verdient een hartelijk proficiat
met het 40-jarig jubileum. Ik besef geen goed
lid te zijn, vermits ik de laatste jaren niet meer
deelneem aan de vergaderingen. U kent de
redenen wel, een te verre verplaatsing alleen in
de wagen. Ik betreur de tijd dat we met zijn
drieën uit België vrij regelmatig aanwezig
waren, mijn goede (nu overleden) vrienden
Frans de Preter, Jacques van Leeuwen en ik zelf,
als nog overgebleven begeesterde van Chinese
postzegels.
Dit vraagt wat uitleg en is in feite ok een
huldebetoon aan de Studiegroep. Laat me het
eenvoudig stellen: door de vereniging kwam ik
ertoe van gewone postzegelverzamelaar een
beetje verder te gaan en onder meer aandacht te
besteden aan speciale stempels. Wat een plezier
heb ik beleefd aan de oude Port betaald
stempels, om maar iets te noemen. Ook voor het
land zelf heb ik liefde opgevat, vandaar de
combinatie van land en postzegels in mijn
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artikels voor China Vandaag, het tijdschrift van
de Belgie-China vereniging in Brussel. Het
begon in 1996 met een artikel over de gedichten
van Mao en werd sindsdien een vaste rubriek
van 3 bladzijden over Chinese cultuur en
postzegels, artikels waaraan ik nog altijd veel
plezier beleef. Zo begon ik in januari 2009 een
reeks artikels over Changjiang.
Daarnaast propageer ik Chinese postzegels in de
Koninklijke Rupel Hobby Club in Boom, een
club met een 200-tal leden, waar ik soms
tentoonstel, zoals voor de Olympische spelen in
Beijing. In maart 2009 verscheen in het
tijdschrift van die club een artikel over de eerste
ATM in China.
Ik wil hiermee de belangrijke rol van de
studiegroep benadrukken, die dit me allemaal
mogelijk maakte. Speciaal dank aan Dick van
Eijl voor de toezending van nieuwtjes en aan
Jozef Wagemakers voor de hulp met informatie
uit de bibliotheek, Voor de hele vereniging een
gemeen proficiat, een vreugdevolle 40 jaar
viering en nog vele jaren gewenst.
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Een raadsel ontcijferd
Jozef Wagemakers
Een brief met een moeilijk thuis te brengen
stempel, dat is altijd een uitdaging voor Jozef
Wagemakers, die in deze bijdrage zijn licht laat
schijnen over een brief uit een plaats met een
merkwaardige naam: in Nederland zou het
misschien Vierentwintighuizen heten.

De oorspronkelijke vraag bij deze brief was of
we hier te maken hebben met een militair
stempel. Stempels met een nummer in plaats van
een stad- of dorpsnaam zijn doorgaans militaire
stempels. Zoals dit voorbeeld van kantoor 127.

In dit geval gaat het om een stempel van een
plaats die toevallig met een nummer begint.
Plaatsnamen met een nummer komen niet zoveel
voor (nou ja China is groot, dus er zijn er wel
een paar honderd). De meeste zijn
postagentschappen en er zijn maar een paar
postkantoren die met een nummer beginnen.
De brief is verzonden van Ershihszekingti naar
Peiping. Ershihsze is Chinees voor 24; de eerste
drie karakters in de naam zijn dus die voor het
getal 24. Als afzender staat op de brief: Suiyuan
sheng, Sahsien, Ershihszekingti, Tienchutang.
Letterlijk: De katholieke kerk (het gebouw) in
Ershihszekingti dat valt onder de hsien Sahsien
in de provincie Suiyüan.
Oorspronkelijk ligt deze plaats in de provincie
Shansi en valt postaal gezien onder Peking. Later
bij de postale herindeling waarbij men overstapt
van de indeling van de customspost naar
indeling via provincies komt het te vallen onder
het hoofdkantoor van Shansi (Taiyüan?). In 1929
worden in dit gebied een aantal nieuwe
provincies gemaakt, Chahar, Suiyüan etc. en valt
de plaats onder Suiyüan. Tijdens de Japanse
bezetting valt het waarschijnlijk onder
Mengkiang en tegenwoordig valt het geloof ik
onder Binnen Mongolië (Nei Mongol). De
coördinaten zijn 40.30 N 111.20 E.
Sahsien is een beetje onduidelijk, er bestaat geen
plaats die zo heet. Waarschijnlijk wordt hier mee
Saratsi bedoeld. Ik ken een brief verzonden uit
Saratsi waar door de afzender ook Sahsien als
plaatsnaam gebruikt wordt.
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Stempels van de brief:

De brief is gestempeld in Ershihszekingti op 203-37 (1948) Op de achterzijde staan de overige
drie stempels: een transit stempel Sahsien (20-337) en aankomststempel Peiping bijkantoor 9,
28-3-37. Verder nog een postman s chop van
de bezorger in Peiping.
Waar ligt deze plaats precies? Hieronder een
kaartje met daarop de ligging uit de postal atlas
van 1919.
Verder nog een paartje met dit stempel uit 1933.
Kennelijk is het stempel zeer lang in gebruik
geweest, 25 jaar is extreem lang voor een zelfde
stempel.
Hieronder tenslotte een fragment uit een kaartje
met de katholieke missieposten in dit gebied,
aardig is het gebruik van Romeinse cijfers in de
plaatsnaam. (die kaart is eerder gepubliceerd in
ons Bulletin 97, p. 99)

Hieronder nog een briefkaart ook verzonden uit
Ershihszekingti maar dan met provincienaam
Shansi. Hij is verzonden 3-8-1916 naar Vught.
(John Bull Auction, juni 2008, kavel 695)
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Treaty Ports lokaal post
Hendrik Oranje
In de laatste verenigingsveilingen waren
verschillende
kavels
'Stadspostzegels'
opgenomen en ook in de komende veilingen zult
u regelmatig dit soort kavels tegenkomen. Het is
interessant om het ontstaan van deze
organisaties en de uitgegeven postzegels nader
te beschrijven. De lokaalpost zegel zijn een
fascinerend onderwerp waarin nog veel te
ontdekken valt en er zijn nog een aantal raadsels
op te lossen.
Achtergrond
De Lokaalpost begint met de oprichting van de
Shanghai lokaal post. De eerste stadspostzegels
van China zijn uitgegeven in Shanghai in 1865.
De laatste emissie kwam in 1896 van de
drukpersen. In het totaal 189 stuks, en vele
vervalsingen volgden. Tot ca 1915 bleef deze
stadpost (blijkens het gebruik van het stempel) in
bedrijf.
Het eerste kantoor werd geopend als een
buitenlands kantoor in 1843 en de Shanghai
stadspost is opgericht in 1854. Buitenlandse
kooplieden in de stad werden ontevreden over de
hoge kosten en trage verzending door de Min
Chu (Chinese privé Postagentschappen). Ook
was het niet mogelijk met de Min Chu
maatschappijen post naar het buitenland te
sturen. In juli 1863 werd er een post distributie
systeem ontwikkeld onder toezicht van de
commissie van Publieke werken. In het begin
was de Shanghai Local Post opgezet als een
contributie systeem. Door betaling van een
jaarlijks contributiebedrag werd alle post zonder
verder betalen verzonden. Alleen voor de
mensen die geen lid waren van het postsysteem
was het nodig om brieven etc. met postzegel te
frankeren.
Shanghai LP, eerste emissie
De eerste emissie, de drakenzegels, werden
uitgegeven in 1865 in een serie van 5 zegels en
konden voor elk poststuk gebruikt worden. Van
de uitgegeven grote en kleine draken zijn zeer
veel vervalsingen vervaardigd die gemakkelijk
door onze verenigingskeurmeesters te herkennen
zijn.
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In de afbeelding hieronder ziet u echte draken
zegels. Een belangrijk kenmerk van de echte
zegels zijn de open hoeken van de kaderlijnen.
Er zijn natuurlijk meer kenmerken maar die van
de open hoeken is de belangrijkste.

Er werd toen maar één drukvorm voor het
centrale gedeelte gebruikt en alle zegels werden
een voor een gedrukt. Maar rondom dat centrale
gedeelte werden teksten gezet met Chinese
karakters of met letters. Daarin veranderde wel
wat, want de waarden aanduidingen moesten
worden aangepast als er andere waarden moesten
worden bijgedrukt. Dat resulteerde in
verschillende kleurnuances en verschillen in de
zettingen. Witte blokjes kwamen soms links en
soms rechts van het cijfer te staan en soms moest
het word candareens opnieuw gezet worden
omdat de letters gebruikt waren in een ander
zetsel. Drukletters uit Engeland, Duitsland of
Frankrijk hadden verschillende afmetingen
veroorzaakte dat die niet helemaal op een lijn
staan (het dansen van de letters). Ook de lijnen
rond het centrale deel verschilden in dikte. Zo
zijn vele drukgroepen te onderscheiden. Bij de
drukgroep 35 tot 37 zijn de dunne lijnen iets
hoger in de drukvorm geplaatst dan de lijnen die
normaal werden gebruikt zodat ze bij het
drukken diep in het papier sneden; zegels uit die
groep moesten daardoor dikwijls met plakkertjes
bijeen worden gehouden.
Verdere ontwikkeling
Door deelname van het steeds groeiende aantal
inwoners en bedrijven in de buitenlandse
concessies werd het een steeds groter probleem
om op lange lijsten na te gaan of iemand wel of
geen lid was van de Local Post.
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Daarom werd het abonnementen systeem in april
1893 opgeheven. Er werd overgegaan op een
systeem gebaseerd op afstand naar de
bestemming en het gewicht van de brief of
pakket. De Shanghai Local Post onderhield
agentschappen
in
de
andere
Chinese
verdragshavens. Deze agentschappen waren een
aanzienlijke kostenpost voor de Shanghai Local
Post. Dat de besturen van andere verdragshavens
zelf lokale postdiensten gingen oprichten was de
Shanghai Local Post dan ook meer dan welkom.
Vanaf 1893 werden stadspostdiensten opgericht
in Amoy, Foochow, Hankow, Nanking, Ningpo
en Swatow en deze bleven in bedrijf tot ca.
1897. Alleen de situatie van de Shanghai Local
Post was een andere dan van de postdiensten in
andere verdragshavens. In feite was het vervoer
van en naar de verschillende verdragshavens
door de Shanghai LP geregeld. De Shanghai
Local Post werd in de nieuwe postdienst van
China opgenomen. Na 1897 mag de post binnen
de buitenlandse concessies door de Shanghai LP
worden uitgevoerd. Tot 1932 heeft de Shanghai
LP
onder
speciale
regelingen
door
gefunctioneerd.
Open vragen
Er is in de loop der jaren veel gestudeerd en veel
bekend geworden over het functioneren en de
zegels van de lokale kantoren. Er blijven nog
open vragen over. Zo is er bijvoorbeeld de 1e, 2e
en 4e emissie van Hankow. De zegels zijn
aangetroffen in stroken van 10 zegels. Bij het
drukken van de zegels was er al een snijlijn
geplaatst tussen elke rij van 10 zegels. In mijn
opinie werden de zegels in vellen van 50 zegels
of meer gedrukt. De vellen werden na het
drukken in de ongeperforeerde richting door
gesneden en met 10 stroken in de velrand aan
elkaar geniet. Maar ik heb geen bewijs gevonden
hoe het proces werkelijk gegaan is; hele vellen
of veldelen van deze zegels zijn bij mijn weten
nooit opgedoken en of er ergens nog complete
bundels van 10 stroken bewaard zijn gebleven is
mij onbekend. Zo zijn er nog veel dingen die
uitgezocht kunnen worden.
Ook van de plaatgegevens van de verschillende
uitgaven moet nog veel in kaart worden
gebracht. Maar dat vereist teken- of
computervaardigheid om alle verschillen af te
beelden. In de Amoy en Chefoo zegels waarvan
de transfer typen bekend zijn en die in het
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handboek dat ik geschreven heb zijn afgebeeld,
zijn er op het niveau van de individuele zegels
nog allerlei breuken in lijnen en vlekjes te
vinden te vinden die bepalen op welke plaats van
het vel de zegels zaten. Op deze manier kan ook
bepaald worden hoewel drukplaten of stenen er
gebruikt zijn.

Er zijn ook zegels bekend die traditioneel als
fantasieproducten zijn beschouwd. Ik doel
hierbij op de zegels met het inschrift Shanghai,
Amoy, Ningpo, Hong Kong. Jozef Wagemakers
schreef daarover een overzichtsartikel in
nummer 151 van ons Bulletin. Dit zegel werd in
het postzegeltijdschrift Le Timbrophile van 1512-1864 gemeld als een uitgave van de Tanqui
Company. Deze zegels zijn nog eerder
verschenen dan de zegels van de Shanghai Local
Post. Het initiatief werd later achterhaald door de
Shanghai Local Post en waarschijnlijk is deze
company later een contract met de Shanghai
Local Post aangegaan om voor de Shanghai
Local Post de post naar de verschillende
verdragshavens te vervoeren. De zegels zijn lang
niet zo gewoon als men zou vermoeden. Voor zo
ver mij bekend zijn deze zegels in twee typen
verschenen de zegels onderscheiden zich door de
rechter vleugels van de adelaar bij het eerste type
tot de hoek en bij type twee is de vleugel korter.
Veel van de poststukken met lokaalpost zegels
zijn verzonden naar een postzegelhandelaar in
Shanghai, Baron Gabriel de Ginsbourg. De
poststukken, brieven en kranten bandjes werden
naar zijn winkel in Shanghai gestuurd. Hoewel
filatelistisch van aard zijn de poststukken wel
door de lokaalpost diensten behandeld en
verzonden. Of de brieven etc. allemaal volgens
de juiste tarieven zijn gefrankeerd is moeilijk na
te gaan omdat van veel lokaalpost diensten geen
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tarieflijsten bewaard zijn gebleven, als die al
bestaan hebben. Als voorbeeld beeld ik een
aantal van deze de Ginsbourg brieven af.
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Taiwanese vogels
Jan B. Kaiser
Omdat Taiwan wederom, op 15 januari, een
serie met vogelafbeeldingen heeft uitgegeven bij
deze, zoals inmiddels gebruikelijk, wat
achtergrondinformatie.
Het gaat om twee moerasvogels en twee
zangvogels.

De eerste, de Afroaziatische goudsnip
(Rostratula benghalensis benghalensis) heeft een
zeer groot verspreidingsgebied dat van Afrika
via India, China en de Filippijnen tot in Korea en
Japan doorloopt.
De wetenschappelijke naam, als Rallus
benghalensis, is gegeven door Linnaeus in 1758,
de
uitvinder
van de wetenschappelijke
naamgeving, zoals die heden ten dage geldt.
Rostratula is Latijn voor
met een groot
snaveltje en benghalensis betekent afkomstig
uit Bengalen , waar deze vogel bekend was
(China was toen nog terra incognita, evenals
trouwens Afrika met uitzondering van Kaap de
Goede Hoop en de Middellandse Zeekust). Naast
dichtbegroeide
moerassen,
veelal
met
lotusplanten, komt deze goudsnip ook in
rijstvelden voor, waar ze te herkennen is aan het
op en neer gaan van de afgeknotte staart tijdens
het lopen. Bij het vliegen bungelen de poten
onder het lichaam, wat typisch is voor rallen.
De
andere
watervogel
is Amaurornis
phoenicurus
chinensis,
het
Chinees
witborstwaterhoen, die tijdens de zomermaanden vrij algemeen voorkomt in waterrijke
gebieden in grote delen van China, inclusief
Taiwan. Amaurornis is gelatiniseerd Grieks voor
donkergekleurde vogel , phoenicurus is
eveneens gelatiniseerd Grieks voor met een
vuurrode staart (overigens is niet de staart, maar
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de achterkant van het onderlichaam bruinrood)
en chinensis is afkomstig uit China . Alle
waterhoentjes zijn trekvogels, die in de
wintermaanden warmere streken, in dit geval
zuidoost Azië, opzoeken.

De eerste van de twee zangvogels is de
eilandmerel (Turdus poliocephalus), zo
genoemd omdat ze, als individuele ondersoorten,
op eilanden voorkomen (Taiwan, Borneo, de
Filippijnen, Nieuw-Guinea en eilanden in de
Stille Zuidzee. Het Latijnse poliocephalus
betekent overigens met een grijze kop . De op
Taiwan voorkomende ondersoort (niveiceps,
Latijn voor met een sneeuwwitte kop , de kop
is dus wit i.p.v. grijs) is vrij zeldzaam en
bewoont de dennenbossen op berghellingen
tussen de 1500 en 2500 meter hoog.
De tweede zangvogel is Cettia acanthizoides
concolor, de Taiwanese of Formosageelbuikstruikrietzanger, ook wel Swinhoe s
struikzanger genoemd naar zijn ontdekker,
Robert Swinhoe, Engels diplomaat (1854-1875)
in China (resp. vice-consul en consul van
Taiwan van 1860 tot 1864, waar hij 16 nieuwe
vogelsoorten ontdekte). Het is een klein
onopvallend bruin vogeltje, circa 11 cm groot,
dat leeft in de dichte onderbegroeiing van
(bamboe-)bossen op berghellingen.
Concolor is Latijn voor effen van kleur ,
acanthizoides is Grieks voor lijkend op het
geslacht Acanthiza , dat doornsnavel betekent,
en de naam Cettia is door de bekende
ornitholoog Charles Lucien Bonaparte, neef van
Napoleon, in 1834 gegeven ter ere van de
Italiaanse natuurhistoricus en wiskundige (dat
kon toen nog samen) Francesco Cetti (17261778).
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Oosterse Popsterren

Peter Fidder
Ik ben al weer enige jaren lid van de China
filatelie club. Aanleiding was mijn interesse in
alles wat met ruimtevaart te maken heeft. En
aangezien China op dat gebied behoorlijk aan de
weg timmert, dacht ik dat het sowieso interessant
zou zijn om maar gewoon lid te worden.
Inmiddels heb ik er ook andere interesses bij
gekregen. Daar hoef je helemaal niks voor te
doen, dat gaat allemaal vanzelf. Tijdens mijn
trips in China kreeg ik af en toe wel eens een
jaarboek met postzegels in handen. De prachtige
Chinese zegels hebben me er toe verleid om ook
maar een abonnement op de nieuwtjesdienst te
nemen.
Daarnaast doe ik een themaverzameling
´Popmuziek van A tot Z´. Deze ga ik
tentoonstellen op een Grote Verzamelbeurs van
mijn eigen postzegelvereniging uit Nunspeet, op
2 mei a.s in sporthal ´de Brake´.
Veel mensen vragen me nu al hoe ik de letter X
op ga lossen. Eerlijk gezegd was dat nog niet
eens de moeilijkste letter. Aangezien ik 6 kaders
doe (6x12 A4 bladen) kom ik uit op 72 A4
bladen. Voor sommige letters heb ik 3 bladen,
voor andere 2.
Eerlijk gezegd vond ik de lastigste de letter ´O´.
Ik kwam uiteindelijk uit op ´Oosterse
popsterren´ en hier gebruik ik een Hong Kong
uitgifte voor van 8 november 2005. Een set van
5 zegels die 5 jong gestorven popsterren
herdenkt, die hun sporen hebben nagelaten in de
zogenaamde Cantopop.
Op de zegels staan afgebeeld:
$1.40 - Wong Ka Kui (1962 - 1993)
Wong Ka Kui vormde zijn eerste rock band,
Beyond, in 1983 met vrienden. Samen maakte ze
intense en emotionele muziek die zeer aansloeg
bij jeugdige fans. Als de lead zanger van de band
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en belangrijkste songwriter bracht hij een
boodschap voor een betere wereld via zijn
muziek. Aan de carrière van deze creatieve
zanger kwam een abrupt einde in 1993 na een
fataal ongeluk waarbij hij in Japan van een
platform viel .
$1.80 - Danny Chan (1958 - 1993)
De eerste van een generatie popidolen van Hong
Kong, voor wie een herdenkingshal werd
opgericht in zijn thuishaven in Taishan,
Guangdong.
$2.40 - Roman Tam (1945 - 2002)
Een echte superster die indruk maakte met zijn
overweldigende podium shows. Hij zong in het
Mandarijns, Cantonees en Engels en schroomde
zelfs niet om klassieke en Chinese opera songs
uit te voeren.
$3 - Leslie Cheung (1956 - 2003)
Leslie Cheung was een echte glamour ster op
muziekgebied, op televisie en in films. In 2000,
regisseerde hij een korte film, "From Ashes to
Ashes", voor ´Radio Television Hong Kong´ om
zijn ambitie als film regisseur te realiseren.

$5 - Anita Mui (1963 - 2003)
Pop-song legende, Anita Mui, begon haar
zangcarrière als kind en brak door als 19-jarige
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toen ze de New Talent Singing Contest won.
Haar ongeëvenaarde stijl ontwikkelde zich toen
haar eerste hit "Mystery of Love" uitkwam.
Later was ze ook succesvol als filmactrice.
Het zegel met haar afbeelding kwam ook als
herdenkingsvel uit. Uiteraard werd ook nog een
bijzonder poststempel uitgegeven.

China-special maandblad Filatelie

Het maart-nummer van Filatelie heeft de titel
China Special gekregen en er zijn vier mooie
artikelen die daaraan inhoud geven.
Het eerste heeft de titel De Chinese minderheid
in Nederlands-Indië - oude tradities en levendige
tussenhandel . Ze vormden uiteindelijk ruim 1
procent van de bevolking, de Chinezen die van
Zuidoost China neerstreken in de Indische
archipel. Zij assimileerden zich, maar hielden
toch vast aan eigen tradities en gewoonten. Met
behulp van poststukken belicht Siem Tjong Han
de achtergronden en activiteiten van de Chinese
bevolkingsgroep in Nederlands Indië.
In het tweede artikel, De tandjes van de macht
bijten ook in China , beschrijft Jan Heijs aan de
hand van poststukken een aantal van de politieke
spanningen en verwikkelingen rond China in de
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afgelopen eeuw. De verhouding tussen China en
Mongolië en China en Taiwan passeren de revue
en ook wordt ingegaan op de acht
grensconflicten die er, tot op de dag van
vandaag, rond China zijn. Tenslotte wordt een
mooie brief uit 1967 getoond, gefrankeerd met
het zegel voor de verdrevenen , dat in 1965
door de Bondrepubliek Duitsland werd
uitgegeven. De brief werd retour gezonden met
de mededeling van de Chinese post dat brieven
gefrankeerd met reactionaire postzegels niet
worden toegelaten.
Het derde artikel gaat over De evolutie van het
Chinese belastingstelsel en is geschreven door
Vincent Ong uit Singapore. Belastingzegels en
documenten geven een goede indruk van de
ontwikkeling van het economisch systeem en de
veranderingen in de politieke-sociale structuur
van een land. Dat gaat zeker ook op voor China.
Vincent Ong was in staat over een periode van
jaren een indrukwekkende collectie op te
bouwen en geeft hiervan met veel foto's een
beknopt overzicht.
Het laatste artikel kopt: Studiegroep China
Filatelie is veertig jaar jong . Johan
Sevenhuijsen perst op een bladzijde veel
informatie over onze Studiegroep en toont een
kleine greep uit het enorme aantal uitgiften uit
allerlei
perioden waaruit
de
politieke
verwikkelingen en de rijke cultuur van het land
spreken. Het is een stuk met een boodschap! Dat
blijkt uit het feit dat, in de week dat het
maandblad op de deurmat viel, veel vragen bij
het secretariaat binnenkwamen, en dat ten tijde
van het schrijven van dit stukje verschillende
aanvragen om informatie hebben geresulteerd in
het lidmaatschap van de studiegroep. Het blad
zal op de 18e april in Den Haag ter inzage
liggen.
Rob R.
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'Imperial Post briefkaart' van Shanghai naar Kortgene in 1903
Rob Ronde en Hendrik Oranje
Op 17 maart 1886 werd door Tsaar Alexander de
derde verordend dat er een spoorlijn moest
worden aangelegd vanaf Moskou dwars door
Siberië naar Vladivostok, een belangrijke
marinehaven, met een totale spoorlengte van
9288 km, en daarmee de langste spoorlijn ter
wereld.
Bij Harbin (nabij de Chinees-Russische grens)
werd een aftakking gemaakt richting Peking en
Shanghai. Op 3 december 1891 reden de eerste
stoomlocomotieven over het eerst aangelegde
stuk van deze lijn.
Veerboot over Baikalmeer

De getoonde briefkaart is zeer fris en voordat ik
deze kaart kocht was de logische stap deze kaart
op echtheid te laten controleren door Hendrik
Oranje. Na onderzoek bleek de kaart echt en is
deze door mij gekocht.
De kaart in 1903 verstuurd, is niet voorzien van
de tekst via Siberia en is 35 dagen onderweg
geweest. Na raadpleging van timetabels t.a.v.
geregelde stoomboot pakket diensten, blijkt dat
op 10 januari 1904 de pakketboot van Marseille
naar Yokohama er 47 dagen voor nodig had om
deze reis te volbrengen. Hieruit mag
geconcludeerd worden dat de kaart over de
Transsiberische spoorlijn is vervoerd.
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In 1891 reden de treinstellen tot aan het
Baikalmeer en werden daar, in de zomer, per
schip naar de overzijde gevaren om vervolgens
de reis naar en van, in ons geval, China te
hervatten. In de winterperiode werd de zeker 1
meter dikke ijsvloer voorzien van spoorstaven.
Daar dit geen goede oplossing was werd een
Engelse ijsbreker gekocht, in stukken gesneden
in Engeland en per schip naar St. Petersburg
vervoerd, wat bijna mis dreigde te gaan toen de
boot vlak voor de Russische kust gevaarlijk
schommelde en bijna kapseisde.
In 1902 werd de ijsbreker in actieve dienst
genomen. De Imperial Post kaart heeft zeker in
een postzak aan boord van dit schip gelegen. In
1904 was het aanleggen van spoortrajecten
zoveel verbeterd dat de treinreis geheel over land
kon worden gemaakt.
Het was in die tijd alleen via de buitenlandse
kantoren in China mogelijk om buitenlandse post
uit China te versturen. De kaart is voor
internationale post gefrankeerd met het zegel van
de Duitse Post van 10 pf. Uitgifte 1901-1904,
SG 24. De kaart is ontwaard in Shanghai op 12
januari 1903 met het stempel van de Duitse Post.
De kaart is voorzien van het aankomststempel
Kortgene 16 februari 1903.
In de begintijd van deze spoorlijn reden er 20
treinen per jaar over deze lijn. Nu, in 2009,
rijden er 20 treinen per dag over deze lijn.
Geraadpleegde literatuur o.a.: Timetabels van
pakketbootdiensten,
verschillende
speciale
catalogussen, het boek 'van Pullman tot TEE',
Wikipedia.
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Nieuwe aanwinsten bibliotheek
Jozef Wagemakers
Baldus, Wolfgang (032003)
The Postage Stamps of the Pao Tzu Ku Bandit
Post.

Buitengewoon aardig boekje over deze
merkwaardige zegels. In mei 1923 wordt er een
trein gekaapt door bandieten op het traject
Tientsin - Pukow in de buurt van het plaatsje
Lincheng. De meeste van de gegijzelden worden
al snel vrijgelaten maar een klein groepje van 16
niet-Chinezen wordt opgebracht naar een
bandietenkamp in de buurt van Pao Tzu Ku.
(Bandieten is een groot woord in dit verband, de
meeste gijzelnemers zijn oud militairen).
Kennelijk waren de gijzelnemers niet zo
onaardig want er wordt toegestaan dat brieven en
pakketten verzonden kunnen worden naar de
buitenwereld. Een ondernemende Amerikaan die
de post opving uit het kamp en voorzag van
frankering voor verdere verzending besloot
speciale zegels te drukken voor de grap (of om
de kosten te drukken). Deze zegels werden naar
het kamp gestuurd en de gegijzelden gebruikte
ze op de post. In het boekje een uitgebreid
verhaal over de achtergronden, de zegels,
brieven en alles wat er mee te maken heeft. In
vele opzichten de ultieme studie naar dit
onderwerp.
Jäschke-Lantelme, Michael (398003)
Die Handstempelaufdrucke von Tientsin.
Deutsche Post in China, Michel-Nr. 8 -14 und I IV
Taaie maar volledige studie naar deze
handopdrukken. De toon wordt meteen al gezet
in het eerste hoofdstuk "Sammelberechtigung".
Veel voetnoten, referenties etc. die het niet
bepaald een prettig boek maken. Het contrast
tussen het boek van Baldus en dit kan niet groter
zijn. Bij Baldus druipt het plezier van de pagina's
(hoezo Sammelberechtigung, natuurlijk is dit een
flauwekul uitgave maar wel ontzettend
interessant), bij Jäschke een wetenschappelijk
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benadering met vele mitsen en maren. Maar voor
iemand die geïnteresseerd is in deze opdrukken
het beste naslagwerk.
De volgende boeken maken deel uit van een 12
delige serie over de stempels en postal history
van de Chinese post in de periode 1897 - 1917.
Tot nu toe zijn 4 delen verschenen. In elk deel
neemt de schrijver een of meerdere provincies
onder de loupe. Hierbij put hij voornamelijk uit
zijn eigen, ongelooflijke collectie. Vrijwel elk
stempel wordt getoond op brief. Naast de
hoofdboeken (die in het Chinees of ChineesEngels zijn) is er ook telkens een 30 pagina
lange beschrijving van de evolutie van de
stempels gemaakt. De hoofdboeken zijn in A4
formaat
en
ca.
300
pagina's.
De
bibliotheeknummers zijn voorlopig, totdat de
serie compleet gepubliceerd is. Boeken over de
provincie Chihli en over de Dollarchop zijn in
voorbereiding.
Yen Ping Sei (980012A)
Regional Mail. Part 1, Shantung and Weihaiwei
Alleen superlatieven zijn bruikbaar om deze
collectie te beschrijven. Van de "moeilijke
dingen" in een Shantung verzameling is zowat
alles vertegenwoordigd. Alle Sun Moon
stempels op brief, bijna alle Shantung small
lunars, veel van de "tombstones" etc. Een
indrukwekkende verzameling. Het gedeelte over
de post in Weihaiwei is de beste collectie ooit
samengesteld.
(980012Aa)
Evolution of Cancellations in Shantung Province
& Weihaiwei during Imperial Chinese Post
Period 1897 - 1911
Bijgeleidend boekje bij 980012A waarin de
ontwikkeling van de stempels in beeld gebracht
wordt. In 30 pagina's worden de verbanden
gelegd tussen de verschillende stempels en een
ontwikkelingspad aangegeven.
(980012B)
Regional Mail. Part 2, The Three Northeastern
Provinces
Het tweede deel uit de serie, ook hier schieten
woorden te kort. Een vrijwel compleet overzicht
van alle stempels die gebruikt zijn in de drie
noordoostelijke provincies, alles natuurlijk op
brief. 300 pagina's was niet genoeg dus dit deel
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heeft er 400. Naast de gewone stempels ook veel
aandacht voor de treinstempels en registratiestempels.
(980023Ba)
Evolution of Cancellations from North East
Provinces, 1875 - 1932
Begeleidend boekje over de ontwikkeling van de
stempels in de noordoostelijke provincies.
Tevens nog wat aanvullingen op het hoofdboek
met nieuwe aanwinsten.
(980023Bb)
Evolution of Cancellations from the Northeast
Provinces of China (1875 - 1932)
De collectie is tentoongesteld in de Court of
Honour bij Japex '08 (november 2008). Dit is het
begeleidende boekwerk daarbij met nog weer
wat extra materiaal dat niet in het hoofdboek
terecht kon.
(9800012C)
Regional Mail. Part 3 and 4, Sinkiang and
Fukien
Wederom een ongelooflijke collectie maar
gelukkig voor ons normale stervelingen zijn er
nog een paar stempels die niet op brief zijn
(maar natuurlijk wel op los zegel). Ook voor
deze collectie geldt vrijwel alle "moeilijke
dingen" zijn vertegenwoordigd. Er is nog geen
begeleidend boekje uitgekomen maar dat komt
waarschijnlijk wel.
(980012E)
Postmark Collection No. 1. Bisected Circular
Bilingual Daters
In tegenstelling tot de andere boeken een boek
dat geheel over 1 stempeltype gaat, de standard
bilingual cancel. Yen heeft uit zijn collectie de
brieven met deze stempels gevist en ze bij elkaar
gezet. Een vrijwel compleet overzicht van alle
bilinguals op brief. Enkele stempels alleen maar
op zegel maar ook sommige van de moeilijkste
(Tungchow, Ami, Chinchowfu) netjes op brief.
Voor de verzamelaars van dit stempeltype een
waar paradijs. Erg interessant is de uitleg over de
vreemde Shanghai stempels met een nummer of
karakter in plaats van het jaar. De stempels met
een karakter onderin zijn gebruikt voor brieven
waarvan het adres onvoldoende is, de frankering
niet correct is of er andere onduidelijkheden zijn.
De chef neemt de verantwoordelijkheid door het
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poststuk de stempelen met dit speciale stempel,
het karakter geeft de tijd aan. De stempels met 111 in plaats van het jaar worden vanaf 1910
gebruikt voor post bestemd binnen Shanghai
waar iets mee aan de hand is. Onduidelijke
adressering etc. De stempels met 12-29 (28 komt
niet voor) worden gebruikt op post die (letterlijk)
"de boot gemist" heeft. Post naar het buitenland
gaat veelal per schip en als de brief te laat in
Shanghai aankomt moet de post een andere
oplossing (ander schip) zoeken. In dat geval
wordt het stempel met de nummers 12 - 29
gezet. Of dit de enige reden voor het stempel is
moet nog uitgezocht worden maar het is zeker
een plausibele verklaring. (Voor voorbeelden
van deze stempels zie Bulletin 134).
Al met al het beste wat tot nu toe gepubliceerd is
over deze stempels.

Een toevallige start
Ik ben omstreeks 1990 begonnen met het
verzamelen van China. Ik was toen lid van
Postzegelvereniging Gelre Gulick te Echt. Ik heb
toen op een veiling van de vereniging 2
stockboeken (met 16 bladen) China gekocht. Ik
heb deze stockboeken toen gekocht voor 76
gulden. Nadat de veiling was afgelopen kon ik
deze 2 boeken direct verkopen. Er waren
namelijk 2 verzamelaars naar de veiling
gekomen om deze stockboeken van China te
kopen maar zij waren tussen het veilen door
koffie gaan halen en toen ze terug kwamen
waren de boeken geveild. Dit heb ik niet gedaan
omdat mijn vrouw China zo mooi vond en in
deze boeken veel bomen en bloemen zaten. Ik
heb direct via de nieuwtjesdienst van onze
vereniging een abonnement genomen op China.
Ik ben al geruime tijd lid van de China filatelie
waar ik nu ook een abonnement heb lopen. Ik
heb nu al een mooie verzameling opgebouwd en
heb diverse stokboeken door de jaren op grote
beursen gekocht voor zeer lage prijzen. Deze
boeken (ca. 25 stuks) ben ik nu aan het
uitzoeken, ik heb nu de tijd omdat ik in VUT ben
gegaan. In februari 2009 heb ik op de
Postzegelvereniging in Geleen mijn eerste lezing
gehouden over mijn China verzameling, een zeer
geslaagd experiment voor mij.
Tot ziens op 18 april 2009!
Vic Bours
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
Europa
met
aandacht
voor
politieke,
economische en sociale en culturele zaken.
Een zegel van 1,20 yuan in vellen van 16 zegels.

18 oktober serie 2008-26
De 50ste gedenkdag van het autonome gebied
Guangxi Zhuang in het zuidelijke grensgebied
van China. Een zegel van 80 fen en twee van
1,20 yuan met als voorstelling de viering, de
samenwerking en de ontwikkeling. De zegels
zijn uitgegeven in vellen van 4 series.
In 1978 werd deze gebeurtenis ook al gevierd
met 3 zegels maar toen natuurlijk van de 20ste
gedenkdag.

24 oktober serie 2008-27
De zevende bijeenkomst tussen Azië en Europa
gehouden in Beijing. ASEM (Asia-Europe
Meeting). Dit intergouvernementele forum wordt
halfjaarlijks gehouden in zowel Azië als in
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18 december serie 2008-28
Een zegel uitgebracht ter gelegenheid van de
30e verjaardag van de start met hervorming en
openstelling, ongeveer 2 jaar na de dood van
Mao. Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in
vellen van 16 en van 8 zegels. Tevens een blokje
met een ronde zegel van 6 yuan.

5 januari serie 2009-1
Het jaar van de os (Ji Chou), een zegel van 1,20
yuan in de bekende vierkante vorm met in het
midden van elke zijde een halve ster. De zegel is
uitgegeven in vellen van 20 en van 6 zegels
(afbeelding op voorzijde van het vorige nummer
van het Bulletin)..
D.v.E.
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