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Redactioneel
De geslaagde jubileumviering staat de
aanwezigen vast nog helder voor de geest. We
hebben de 40e verjaardag van de studiegroep op
gepaste wijze en met groot plezier gevierd. Op
naar het volgende lustrum!
In dit nummer leest u uiteraard een verslag en
ook de tekst die door Ed van Thijn als basis voor
zijn boeiende praatje tijdens de bijeenkomst is
gebruikt.
In dit nummer kan ik verder nog aardig teren op
de mooie bijdragen die ik voor het vorig nummer
heb ontvangen. Van een aantal artikelen uit het
jubileumnummer treft u hier het vervolg aan.
Een belangrijk verbindend thema tussen enkele
artikelen zijn de postwaardestukken uit de tijd
van het keizerrijk. Het artikel daarover van Edy
Pockelé wordt vervolgd, maar ook twee
bijdragen van Marc Symens gaan over zulke
briefkaarten van rond de vorige eeuwwisseling.
Uit het Maandblad Filatelie mochten we weer
een
fraai
geïllustreerde bijdrage over
maximumkaarten met afbeeldingen uit Beijing
overnemen.
Fiscaalzegels komen in ons blad niet vaak aan de
orde, maar Ai Li-shan laat ons nu de
verschillende typen van een veel gebruikt
Taiwanees belastingzegel zien.
Ook van de hand van Marc Symens het slot van
zijn mooie artikel over het speciale wintertarief,
ook al uit de tijd van het keizerrijk.
Tenslotte leest u nog over nieuwe boeken in de
bibliotheek en u krijgt een aantal nieuwtjes te
zien.

Bestuursmededelingen
Verslag jubileumbijeenkomst 18 april 2009 in
Den Haag.
De voorzitter heet alle 36 aanwezige leden van
de Studiegroep welkom op deze bijzondere dag.
Hij geeft het woord aan de heer E. van Thijn,
beschermheer van de Studiegroep China
Filatelie, om deze bijeenkomst te openen.
Dhr. Van Thijn vertelt dat hij al vele jaren
postzegels spaart uit de Volksrepubliek, over
zijn reis naar China in 1974 en de
indrukwekkende ontmoeting die de kamerbrede
parlementaire delegatie uit Nederland toen had
met Tsjoe-En-Lai. Hij besluit zijn zeer
onderhoudend verhaal met de woorden: Ik wens
de Studiegroep China Filatelie nog vele
tientallen jaren toe!
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(De gehele voordracht van de heer E. Van Thijn
kunt u lezen op blz. 59 in dit Bulletin.)
De huldiging van de 40-jarige Jubilarissen staat
als tweede punt op het programma. De voorzitter
memoreerde dat van de ca. 25 leden bij de
oprichting er nu acht 40 jaar lid zijn, waarvan
velen een bestuursfunctie hebben bekleed, en
verschillende van hen nu nog altijd actief zijn in
de vereniging. Zij krijgen alle uit handen van de
voorzitter een Oorkonde (ontworpen en gemaakt
door Hendrik Oranje) en een waardebon.
De jaarvergadering wordt in vlot tempo
behandeld. Het verslag van de Raad van
Toezicht wordt goedgekeurd en dhr J. Feijen uit
Amsterdam is zonder bezwaar aangenomen als
lid van de Studiegroep.
De secretaris stelt zich wel weer beschikbaar
voor een nieuwe bestuursperiode, maar vertelt
dat ze momenteel een beperkt gezichtsveld heeft
en het niet bekend is of dit de komende tijd zal
verslechteren. Tijdens de rondvraag vraagt een
lid aan de penningmeester of het geld van de
Studiegroep niet in gevaar is nu de banken in
zwaar weer zitten. Cheng Lin vertelt dat het
vaststaand bedrag (bij Fortis) gegarandeerd is
door de Nederlandse regering.
Na de pauze wordt het Jubileumcadeau, een
DVD met daarop o.a. de inhoud van alle
nummers van het Bulletin tijdens het bestaan van
de Studiegroep door Johan Sevenhuijsen aan
Kees Wijdooge overhandigd. Tevens deelt Johan
mee dat er een dubbeldik Jubileumnummer van
het Bulletin is waaraan heel veel leden een
bijdrage hebben geleverd..
De causerie door Kees Wijdooge en het daarop
volgende interview door Tjoan Jo met Hendrik
Oranje een Kees Wijdooge viel bij de
aanwezigen zeer in de smaak en er werd veel
gelachen.
De voorzitter bedankt de “Feestcommissie”, de
heren Rob van der Nol, Tjoan Jo en Ger van
Driel voor het vele werk wat verricht is om van
deze 40- jarige Jubileumbijeenkomst een succes
te maken en onze fotograaf Peter Fidder. Na het
applaus is er een receptie met een hapje en een
drankje en ‘s avonds tijdens het diner in het
Dim Sum Palace is er nog veel nagepraat over
deze bijzondere dag.
Foto’s jubileumviering
De foto’s die door Peter Fidder tijdens de
succesvolle viering in het museum voor
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Communicatie en tijdens het diner gemaakt zijn,
staan op onze website www.chinafilatelie.nl. Een
selectie staat op de omslag van dit nummer.
Verslag bijeenkomst 6 juni 2009.
De voorzitter opent de bijeenkomst, heet de 19
aanwezige leden welkom, en doet de volgende
bestuursmededelingen:
Het secretariaat heeft per brief, e-mail en
telefonisch positieve reacties van leden
binnengekomen over de jubileumviering, voor
zowel de organisatie – de bijeenkomst in Den
Haag en het diner - als ook voor de op de
website gepubliceerde foto’s.
Er zijn geen bezwaren bij het secretariaat binnen
gekomen tegen de 4 aspirant leden zoals
genoemd in de convocatie van 6 juni. Zij zijn
dus nu lid van de Studiegroep China filatelie.
De penningmeester heeft van de K.N.B.F.V. de
jaarlijkse paginasubsidie voor het Bulletin
ontvangen. Onze Studiegroep kreeg met 5
andere studiegroepen het hoogste bedrag
uitgekeerd voor de hoeveelheid originele
artikelen die gepubliceerd zijn. Hij roemt
daarvoor de auteurs en de vaardigheden van
onze redacteur Johan Sevenhuijsen in het
bijzonder. Hierop volgt een instemmend applaus.
Rob van der Nol heeft, i.o.m. de penningmeester,
weer een paar jubileum velletjes “40 jaar
Studiegroep China Filatelie” besteld. Het betreft
hier de 2e emissie, volgens de nummering van
de KPN. Dus er zijn weer velletjes of losse
postzegels voor leden beschikbaar.
Jan Bertens heeft in het Amerikaanse blad 'The
China Clipper’, waarop hij geabonneerd is, een
stuk gelezen over de Wereldtentoonstelling
welke georganiseerd is door China en stelt aan
de orde om hieraan ook deel te nemen en met
ander geïnteresseerde leden desnoods naar China
te reizen. De voorzitter stelt voor om deze vraag
te behandelen in de eerstvolgende bestuursvergadering in september waarna de leden
geïnformeerd zullen worden.
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Dick van Eijl meldt dat hij tot zijn spijt nog geen
nieuwe uitgiften heeft ontvangen uit China.
Rondvraag:
Dick vraagt of het mogelijk is om in de komende
veiling lijsten, bij het aangeboden kavel indien
mogelijk het jaar van uitgifte te vermelden. De
aangeboden kavels worden beschreven en
genummerd volgens de Stanley Gibbons (China)
7th. Edition. Veel leden bezitten echter de Michel
(China) Catalogus en kunnen de aangeboden
zegels moeilijk terug vinden. Rob zegt toe, waar
mogelijk het jaar van uitgifte te vermelden. Dit
zal voor het eerst plaatsvinden op de veilinglijst
V186 (november) daar de lijst voor september
V185 al gereed en op de website te vinden is.
Ed Boers vertelt op boeiende wijze over de
posthistorie van Tibet, welke hij met een
powerpoint
presentatie
illustreerde.
Dit
verzamelgebied is in de jaren '70 door veel leden
bestudeerd maar is de laatste 10 jaar nauwelijks
meer besproken. Jan Bertens had voor deze
gelegenheid een collectie “falsificaten van
Tibet” meegenomen, wat zeer gewaardeerd
werd.
Na de pauze werden de 100 kavels van veiling
184 geveild, 71 kavels verwisselden van
eigenaar waarbij er 26 schriftelijke biedingen
waren uitgebracht.
Om 13.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten.
DVD met Bulletins
Bij het jubileumnummer heeft u een DVD met
daarop alle tot nu toe uitgegeven bulletins, de
index op alle artikelen, alsmede het Handboek en
de bibliotheekcatalogus ontvangen.
Van een aantal leden kreeg ik al enthousiaste
reacties. Gebruikt u hem al om nog eens na te
lezen wat er over uw favoriete verzamelgebied te
vinden valt? De rubriek ’25 jaar geleden’ heb ik
maar laten vervallen. U kunt het immers nu
allemaal makkelijk zelf bekijken!
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Postwaardestukken van het Keizerrijk China II
Edy Pockelé
In het laatste (jubileum)nummer van het bulletin stond een eerste aflevering van dit overzichtsartikel.
Dat eerste deel eindigde in de behandeling van het gebruik van de rode vraag- en antwoordkaart (Han
P 003). Hieronder het vervolg, waarin het verhaal daar ook weer wordt opgepakt.
Hieronder een voorbeeld van gebruik van de antwoordkaart van Han P 003 (te herkennen aan de beide
karakters boven het ingedrukte zegel). Het gaat om een combinatie frankering via de Franse Post.

Deze antwoordkaart werd aangetekend gepost vanuit Tientsin op 12 / JUN / 00
Frankering bij vertrek (Tientsin):
briefkaart port inland 1 cent + 3 cent = 4 cent
aantekenrecht (vette R & N° in kastje) 10 cent
Franse post: (Shanghai)
briefkaart buitenland
10 centimes
aantekenrecht (kleine R in kastje)
25 centimes
Op de achterzijde staat er een leuke “historische” foto met verklarende tekst afgedrukt.

China Filatelie 2009
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Het gaat om een bericht van een van de
Belgische spoorwegbouwers in China:
Tientsin 12 Juni 1900
Mijn dierbare Eduard
De foto hierboven stelt mijn woonwagon voor
als ik op het Chinese spoorwegnet reis. Men
haakt hem los als ik mijn bestemming bereikt
heb en dient dan als woonruimte, keuken enz.
duizend vriendelijke groeten aan alleman enz,
enz.

hiervoor worden gebruikt middels een “opdruk”.
In plaats van de nieuwe waarde ½ cent op te
drukken verkoos de post de kaarten te voorzien
van een stempeltje “sold in bulk” om aan te
duiden dat het hier om massadrukwerk ging
waarvoor slechts ½ prijs werd betaald. De
stempeltjes werden lokaal in de kantoren
Tientsin, Hankow, Shanghai, Foochow en
Canton aangemaakt en gebruikt. Aan de hand
van de afmetingen en lettering kan men de
verschillende kantoren herkennen. Gebruikte
kaarten met “sold in bulk” kan dus alleen met de
rug handelsdrukwerk, zoals hieronder.

Overgang van de rode naar de groene druk
(01.10.1907)
In het vooruitzicht van een doorbraak in de
onderhandelingen over het lidmaatschap van de
U.P.U. heeft de Chinese post drastische
maatregelen genomen om aan de (internationale)
U.P.U.-regels te voldoen. Zoals in de inleiding
reeds geschreven dienden de postwaardestukken
gedrukt in de kleuren die pasten bij het toe te
passen tarief, in ons geval postkaart binnenland
= groen. Een ander tarief was niet nodig daar
China enkel kaarten had bestemd voor het
binnenlands gebruik, naar het buitenland moest
men maar bijfrankeren.
Dus alle rode kaarten zouden op 01.10.1907
buiten gebruik worden gesteld, teruggenomen en
geruild voor de nieuw uit te geven groene
kaarten.
Helaas vergat de post de zeer nijvere schildersillustratoren die nog een grote voorraad
geïllustreerde postkaarten in stock hadden en
door deze maartregel een enorm verlies dreigden
te lijden. Vele protesten volgden, en de Chinese
post werd verplicht haar besluit aan te passen.
De geïllustreerde rode kaarten mochten dus
verder opgebruikt worden, maar de post zou ook
de oude niet geïllustreerde rode kaarten blijven
inruilen voor groene postkaarten.
Door deze ruiloperatie kwam de post in het bezit
van een groot aantal “onbruikbare” rode kaarten.
De winkeliers & handelaars vroegen reeds lang
dat de post een verminderd drukwerkpostkaarttarief zou toestaan voor geadresseerd
handelsdrukwerk. De oplossing voor de post lag
nu voor de hand, alleen het tarief moest worden
aangepast en de oude rode kaarten kunnen
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De “sold in bulk” kaarten werden door de post
verkocht in bundels van 1000 kaarten voor 5 $
(of 500 dubbelkaarten aan dezelfde prijs van 5
$). Bedrukte kaarten moesten voor verzending
bij de post ingeleverd worden in bundels van
minstens 50 stuks.
De stempeltjes “sold in bulk” komen voor zowel
op de eerste emissie (Han P 001)
als op de 2de uitgave (Han P002 & P 003).
Opdrukken om de 1ste uitgave zijn schaarser dan
op de 2de, maar van de dubbelkaarten 1c + 1c
zouden slechts 56.000 ex overdrukt zijn.
Gebruikte kaarten vind men regelmatig, maar
ongebruikt zijn ze aanmerkelijk schaarser. Het
gevaar bestaat natuurlijk dat ongebruikte kaarten
frauduleus van een nagemaakt stempeltje
worden voorzien om de verzamelaars te schaden.
Opletten is de boodschap.
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Kaart met SOLD IN BULK; 1 cent rood (HAN P 002)

Tientsin “SOLD IN BULK” in violet. (Zie ook 2 postbode identiteits-stempels)
Kleinrond tweetalige stempel Tientsin 2 APR / 13 ( = tijdens de Republiek)
Het gaat om een lokaal verzonden kaart. Leuk detail hier is het gebruik na 1911. De “oude”
postkaarten van het Keizerrijk bleven geldig tot 1 April 1914! (De achterzijde van deze kaart is de
hierboven afgebeelde reclame van Carl Wolff).

De derde emissie, begin van de “groene” periode
Deze nieuwe postwaardestukken 1 cent groen en
1c + 1c groen met betaald antwoord vervangen
de oude rode postkaarten, met uitzondering van
het nieuwe drukwerktarief en dewelke die
achterop beschilderd zijn.
Uitvoering is zoals de vorige uitgaven (nog
steeds vertikaal) maar nu in de U.P.U. kleur voor
postkaarten, nl. groen. De Chinese tekst onder de
zegel en linksonder is veel groter en het kader
breder.
Er zijn vele drukken die men kan onderscheiden
door de verticale afstand van de binnenkant van
het kader te meten. Deze kan gaan van 116 tot
120,5 mm. De korte binnenmaten zijn veel
schaarser dan de bredere 120 mm afmeting.
Voor beide kaarten geldt: vertikaal formaat 90 x
140 mm; uitgegeven 01.10.1907; oplage

onbekend; druk: lithografisch; cliché en drukker:
douanedepartement voor statistiek in Shanghai
en Kelly & Walsh Co. (een Britse firma); papier:
grijzig witte kleur.
Onlangs verscheen over deze uitgave een
uitgebreid handboek dat in onze bibliotheek kan
geraadpleegd worden. Het boek is geschreven
door Huang, Yuan-Min “Chinese Imperial
Third-Issue Postal Cards”. Helaas bezit ik het
niet en heb ik het nog niet kunnen inzien.
Deze kaarten zijn vrij schaars, vooral de
dubbelkaarten, want ze werden reeds in Mei
1908 vervangen door de 5de emissie, die een
westerse horizontale en tweetalige opmaak had.

1 cent groen (HAN P 004)
Frankering → Belgie: kaart 1 c. + drakenzegel 4 c. = 5 c. (1 cent teveel)
Vertrek Hankow / 5 DEC / 07, tweetalig stempel, cirkel met typische driedubbele onderbreking
via Shanghai  en de Britse post (enkelcirkel  B.P.O.) beiden 9 DEC / 07
(de kleine 287 in cirkeltje = het Belgisch postbodestempeltje)
China Filatelie 2009
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1 cent + 1 cent lichtgroen (Han P 005)
Uitvoering zoals de enkele kaart van de derde
postkaarten uitgave in de nieuwe U.P.U kleur
voor binnenlandse postkaarten, nl. groen. De
vraagkaart met Chinese tekst in het kader
onderaan en op de antwoordkaart 2 karakters
boven de zegel.

mm. Illustratie van de 2 extremen, nl 120 mm &
116 mm
Links een antwoord (met de 2 Chinese karakters
bovenaan); rechts het vraaggedeelte met de tekst
in de onderrand
Opgelet: de binnenmaat is steeds gelijk op de 2
samenhangende kaarten!
Geïllustreerde aangetekende vraagkaart (zonder
het antwoordluik)
De dubbelkaarten werden weinig gebruikt, zodat
de post bij gebrek aan enkelkaarten soms
dubbelkaarten als 2 losse kaarten verkocht. Ter
illustratie toon ik hier een geïllustreerde
vraagkaart (binnenmaat 116 mm = de
zeldzaamste!) die aangetekend uit Hankow naar
het buitenland is gelopen.

Er zijn minder drukken dan bij de enkelkaarten,
te onderscheiden door de verticale binnenafstanden van het kader tussen 116 mm en 120

China Filatelie 2009
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Frankering: postkaart 1 c. + 3 c. = 4 c. (buitenlandtarief) en aantekenrecht 10 c . = totaal 14 c.
Vertrekstempel Hankow / 27 JUN / 08 tweetalige kleine enkelcirkel stempel (scheidingsstreep raakt de
cirkel niet) zonder de typische drievoudige breuk.
Met tweetalige enkelcirkel stempel Shanghai / 30 JUN / 08 via de Franse post (dubbelringstempel)
naar Celle, aankomststempel -6.8.08.9-10V
Kaart verzonden bij de Duitse post in China
Deze antwoordkaart is op de rug geïllustreerd met een kleurrijk Chinees schilderijtje, speciaal voor
toeristen. Deze kaart werd echter niet aan de Chinese post overgemaakt voor verzending, maar ineens
bij de Duitse post. Ze draagt dan ook geen enkel stempel of ander teken van de Chinese post. Het is
dus ook geen combinatiefrankering, die was trouwens vanaf 1903 zinloos. De kaart fungeerde als
gewone “ansichtkaart”. Voor ons is dit dus een oneigenlijk gebruik.

Antwoordkaart (zie 2 Chinese kar. boven de zegel) als zichtkaart gebruikt
Vertrek Tientsin (Deutsche Post) 26.09.1910 Via Siberia naar Belgie (Koekelberg) met postbode
stempel. Frankering: 4 x 1 cent Germania opdrukzegels = 4 cent
In de volgende aflevering van dit artikel komen de vanaf 1908 uitgegeven postkaarten naar ‘westers’
model aan de orde.
China Filatelie 2009
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Nogmaals: briefkaart uit 1903
Marc Symens
Naar aanleiding van de kaart via de Duitse Post
in Shanghai die getoond is in het
lustrumnummer (pag 41), hierbij wat belangrijke
info in verband met post verzonden vanuit China
(o.a. Shanghai) via de Transsiberische spoorweg,
voor oktober 1903.
In de 20ste eeuw werd er, voor oktober 1903, via
de Transsiberische spoorweg uitsluitend
Russische post verstuurd. Post verstuurd vanuit
China via de Transsiberische spoorweg naar
Europa moest daarom, tot oktober 1903, een
frankering hebben met postzegels van de
Russische post in China en ook behandeld
worden door de Russische post in China
vooraleer die meegegeven werd via de
Transsiberische spoorweg.
De getoonde kaart is van januari 1903 en toont
geen zegels van de Russische post in China: deze
kaart is dan ook zeker niet via de Transsiberische
spoorweg verzonden!

(Een soortgelijk kaartje van januari 1904 had dat
wel kunnen zijn, maar dan zou het wel sneller ter
bestemming geweest zijn: zie verder.)
De kaart is dus per schip vanuit Shanghai naar
Nederland gekomen. Omdat de Duitse post
aangesloten was bij de UPU kon dit kaartje in
Shanghai meegegeven worden met de eerst
vertrekkende pakketboot naar Europa, dat kon
zowel een Franse als bij voorbeeld een Britse, ...
pakketboot zijn.
Hoelang was de post onderweg?
Zelf pas ik steeds, voor briefwisseling in het
begin van de 20ste eeuw, in eerste instantie
volgend criterium toe:
- via de Transsiberische spoorweg: minder dan
28 dagen
- over zee: meer dan 30 dagen
(telkens de dag van vertrek en de dag van
aankomst meegeteld).
Hierbij enkele
illustratie:

duidelijke

voorbeelden

ter

Postwaardestuk(omslag) (bijgefrankeerd tot 50 centimes » brief tweede gewichtsklasse) van Shanghai
Franse Post 16 januari 1904, met aanduiding "via Sibérie" naar Brussel.
Aankomststempel 10 februari 1904.
China Filatelie 2009
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De brief was 26 dagen onderweg en dus inderdaad via de Transsiberische spoorweg verzonden !

Postwaardestuk (antwoordgedeelte van kaart met antwoord) (bijgefrankeerd tot 4 cents) van Hankow
3 maart 1902, via Shanghai, doorgeven aan de Franse Post 6 maart 1904, transitstempel van Hong
Kong 9 maart 1902 op achterzijde, met stempel van 10 maart van de Franse Pakketboot naar Brussel.
Aankomststempel 8 april 1902.
De kaart is vervoerd met de pakketboot
"Sydney" die op 27 februari was vertrokken
vanuit Yokohama, waarschijnlijk op 9 maart of
10 maart in Hong Kong dit poststuk meekreeg,
op 14 maart in Saigon was en op 7 april in
Marseille aankwam. Eén dag later was het
poststuk al in Brussel! Hij was dus 37 dagen
onderweg, waarvan 34 dagen voor het traject
Shanghai – Brussel.
Om in slechts 34 dagen per schip van Shanghai
naar Brussel te reizen, was het nodig dat er geen
enkele vertraging optrad; meestal zal men
vaststellen op voor dit traject 35 à 45 dagen
nodig was.

Wat de Franse pakketboten betreft: hiervan kan
men de vaarschema's nog terugvinden in "La
Poste Maritime Française - deel V" van R.
Salles. Zo vertrok er (zie pag. 116), zoals in het
artikel vermeld, op 10 januari 1904 een
pakketboot, de "Australien", vanuit Marseille
naar Yokohama.

…

Maar dit schip had in 1904 voor dit traject geen 47 dagen nodig (zoals het artikel vermeldt), maar
slechts 37,5 dagen (zie de voetnoet (1))! Waarschijnlijk zijn de 10 dagen dat het schip in Yokohama
aangemeerd bleef meegeteld. Op 26 februari 1904 vertrok dit schip terug naar Marseille en kwam daar
op 5 april 1904 aan.

China Filatelie 2009
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De in het vorig nummer getoonde kaart, met land van bestemming Nederland (veel moeilijker te
vinden dan België), is dus ongetwijfeld wel interessant en ook echt, maar is zeker per schip naar
Nederland gebracht.

Chinese Maximumkaarten
Edward Froon
Dit artikel is, met toestemming, overgenomen uit
het Maandblad Fil;atelie van mei 2009
Kaartenboekje
Het eerste deel van dit verhaal zou ook in de
rubriek postzegelboekjes kunnen staan: voor het
eerst is een postzegelboekje met maximumkaarten te koop. Het boekje, uitgegeven door de
Chinese post, bevat zes maximumkaarten met
beelden van het Keizerlijk Zomerpaleis. Dit ligt
in het noordwesten, net buiten Beijing, waar de
Keizers dit koele meer opzochten om de zomerse
hitte van de stad te kunnen ontvluchten.

gebouw is een tempel, met daarop de
achthoekige Toren van de zoete geur van de
Boeddha [2]. De postzegel is afkomstig uit het
blok bij deze uitgifte.

3

Van de overkant van het meer is er een
schitterend uitzicht op de Brug met de zeventien
bogen [3], die het het eiland midden in het meer
met de oever verbindt.
1

4
Het kaft van het boekje [1] laat zien hoe
harmonieus de paleisgebouwen in de heuvels
liggen; begrijpelijk, dat het complex op de
werelderfgoedlijst van Unesco staat.
Hieraan ligt onder meer de marmeren boot [4]
met twee verdiepingen.

2
5

Deze Langlevenheuvel is kunstmatig aangelegd
aan het eind van de achttiende eeuw. Het hoge
China Filatelie 2009
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Een bijzonder bouwwerk is de bijna 728 meter
strekkende Lange Gang [5], waar de Keizer zijn
eigen, met bijna 14.000 schilderingen verluchte,
promenade had waaronder hij en zijn gasten
beschut konden lopen.
Olympische spelen
Uit een heel ander tijdperk en van een heel
andere orde is het Olympisch Complex van
Beijing, met als onderdeel het Nationale Stadion
waar 91.000 mensen de opening van de Spelen 8
augustus 2008 bijwoonden.

van de Spelen naar Londen in 2012. Kaart [9]
met het vogelnestje uit deze serie is ontwaard
met het speciale stempel Beijing 2008-London
2012.
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6

9
Het bijzondere ontwerp van het ‘vogelnestje’ [6]
is van de Zwitserse architecten Herzog & De
Meuron. De bouw duurde vijf jaar geduurd en
kostte 431 miljoen dollar; veel geld, maar een
fractie van wat het hier in het westen gekost zou
hebben.
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De openingsceremonie met het prachtige
vuurwerk maakte indruk over de gehele wereld
en op [7] kunnen we nog eens nagenieten van
deze manifestatie.
Naast het grote stadion zijn nog vijf grote
sporthallen te vinden en in Chindao aan de kust
werd het hypermoderne Olympisch Zeilcentrum
[8] gebouwd.
Er kwam ook nog een gezamenlijke uitgifte van
vier zegels met Engeland, voor de overdracht
China Filatelie 2009
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Het gaat niet om een tweelinguitgifte, maar er is
bij kaart [10] wel sprake van een connectie met
Nederland. Met een budget van 600 miljoen
dollar
bouwt OMA, het kantoor van de
Nederlandse architect Rem Koolhaas, het nieuwe
hoofdkantoor van de nationale omroep, de
Centrale Chinese Televisie. Waar de punt in de
lucht lijkt te hangen, kraagt het gebouw op 162
meter hoogte 75 meter horizontaal uit. Het lijkt
daarmee een spectaculair, Escher-achtig
(onmogelijk) ontwerp te zijn. In dit deel zal het
13

Openbare Media Museum gevestigd worden met
een uitzichtdek om over de stad te kunnen
blikken en met daarin ronde, met glas bedekte

openingen om het uitzicht nog spectaculairder te
maken.

De Chi Kan toren belastingzegels van Taiwan
Ai Li-shan
Het belastingzegel van 10 cent met de afbeelding
van de Chi Kan toren in Tainan werd voor het
eerst uitgegeven in maart 1956 (volgens Bendig
en Wu). Het ontwerp werd lang gebruikt, meer
dan 20 jaar. Gedurende die periode waren er
natuurlijk vele drukken met een onbekend aantal
platen. De platen hadden 10 x 10 = 100 zegels
zonder plaatnummers. Wel heeft ieder vel een in
zwart gestempeld velnummer dat ergens op de
velrand is aangebracht, meestal in de
bovenmarge.

Zie afb. 1 van een document met een strip van de
zegels, gedateerd 3 november 1958. Daarom
werd
private
tanding
toegepast
(naaimachineperforatie). Zie afb. 2 voor een blok
met roulette en naaimachineperforatie. Bij
naaimachineperforatie wordt wel een gat
gemaakt, maar er wordt geen papier verwijderd
(pons). Dat leidt natuurlijk tot ruwe perforatie als
de zegels gescheiden worden.

1e uitgifte
De eerste uitgave was doorstoken (roulette
perforatie) , wat leidde tot moeilijkheden bij het
scheiden van de zegels.
2
De eerste druk was op gewoon papier. De plaat
is kennelijk opgebouwd uit strippen van vijf
clichés, wat te zien is aan een interessante
afwijking (of misschien zelfs geheim teken?) die
te vinden is op alle zegels van de eerste en zesde
verticale rij (in totaal 20 per vel). Het gaat om
een lijntje van het dak naar de rechter piek (zie
afb. 3 linker zegel, afb. 4: detail).

3

1
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teruggegrepen op de clichés van de eerste
uitgifte. De zegels van deze uitgifte zijn het
makkelijkst te herkennen aan de letter H tussen
de karakters ‘Tai’ en ‘Sin’, zie afb. 6.

4
In maart 1959 is een tweede druk van de zelfde
platen uitgegeven (zoals te zien is aan de slijtage
van de clichés).
De verschillende perforaties die bij de eerste
uitgifte gevonden zijn:
a. Roulette en naaimachineperforatie
b. Roulette en perforatie 12 ½
c. Roulette en perforatie 12 ½ x 13
Soms is de rouletteperforatie nauwelijks te zien.
Wees voorzichtig bij het kopen van ongetande
paren. Voor zover ik weet zijn er nog geen echte
paren met ontbrekende perforatie tussen de
zegels gevonden.

5
In afb. 5 ziet u een verticaal streepje tussen de
karakters ‘Tai’ en ‘Sin’. Die is op alle zegels van
de eerste uitgifte te vinden. Bij de latere drukken
van de eerste uitgifte is door slijtage van de
platen het streepje nogal eens tot een punt
gereduceerd.
2e uitgifte
De tweede uitgifte is volgens de heer Wu in
1959 uitgegeven, ook op gewoon papier. Het
vroegste gebruik op een document dat ik ken is
echter uit augustus 1962.
Voor deze uitgifte zijn geheel nieuwe chiches en
platen gemaakt. Volgens de heer Wu zijn alle
uitgiften gedrukt bij de Chinese Printing and
Engraving Works (in Sintien, een voorstad van
Taipei). Waarom nieuwe clichés gemaakt zijn is
onduidelijk. Deze werden alleen voor deze 2e
uitgifte gebruikt, voor volgende uitgiften werd
China Filatelie 2009

Afb. 6: 2e emissie met detail

7

8

Het verschil in clichés is vooral ook te zien aan
de bovenste rij karakters, bij de eerste (7) en ook
de latere uitgiften steken die boven de lijn uit.
Alleen bij de tweede uitgifte (met de H) is dat
niet het geval (8).
3e uitgifte
Na deze uitgifte (met de H) ging de drukker
terug naar het oorspronkelijk ontwerp (inclusief
het lijntje in 1e en 6e verticale rij). Voor de derde
uitgifte van september 1965 (of eerder) werd
gebruik gemaakt van papier met gekleurde
draadjes (granite). Deze uitgifte is bekend met:
a. perforatie 11
b. perforatie 12 ½
c. perforatie 12 ½ x 13
4e uitgifte
Er is nog een vierde uitgifte uit het begin van de
jaren 70, gedrukt van zeer duidelijke platen
zonder slijtage in een duidelijk onderscheidende
grijs-blauwe kleur op granite papier met
perforatie 12 ½ x 13. Volgens de heer Wu is op
deze uitgifte de verticale lijn tussen de karakters
‘Tai’ en ‘Sin’ afwezig.
Kinmen overdrukken
Op alle vier de uitgiften zijn ook opdrukken
aangebracht voor het gebruik in Kinmen en
omgeving. Elke uitgifte heeft een verschillende
opdruk, zie de afbeeldingen. De aangegeven
data zijn van de heer Wu. De weinige
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documenten die ik bezit zijn daarmee niet in
strijd.

11
9

10
Afb. 9 Op 1e uitgifte, 1956, roulette perforatie
(ik heb geen naaimachine of andere aanvullende
perforatie gezien)
Afb. 10 Op 2e uitgifte met H, 1964

12

Afb. 11 Op 3e uitgifte, 1967
Afb. 12 Op 4e uitgifte zonder verticale lijn, 1972
Literatuur:
Bendig, A.W., Revenue Stamps of Taiwan, 2nd
edition, uitgave van de auteur, 1961
Wu, Shgeau Horng, Revenue Stamps of Taiwan
Area, Republic of China, uitgave van de auteur,
1e uitgave, 1981 (sterk aanbevolen!)

Kroonjuweel van de Chinese filatelie? Meer dan een miljoen euro!

In oktober 2008 hield David Feldman zijn bijzondere “Rarities of the World”-veiling.
Lot 60020 is de brief aan gravin Caroline Tattenbach, door de afzender in maart 1883 op achterzijde
gefrankeerd met negen grote draken postzegels van 5 candarins, samen 45 candarins vormend, het
China Filatelie 2009
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juiste port voor een brief uit de 5de gewichtklasse van Peking naar München, Duitsland (= 5 x 9
candarins).
De brief werd door de Chinese Customs Post in Shanghai doorgegeven aan de Franse post voorzien
van 1 frank 25 centimes (= 5 x 25 centimes). Een absoluut prachtige en uiterst zeldzame brief.
Dit juweeltje werd geschat: 750.000 – 1.000.000 euro. Het wisselde van eigenaar voor meer dan een
miljoen euro! Op grote zeldzaamheden staat dus geen prijs!
Marc Symens
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Studiegroep China Filatelie 40 jaar
Ed van Thijn
Ik heb een grote verzameling postzegels uit de
Chinese Volksrepubliek. Hoeveel? Dat durf ik
niet te zeggen. Ik ben voorzichtig geworden met
getallen sinds ik als burgemeester van
Amsterdam een rondvaart maakte met de
minister president van China.
Toen we het drijvende Chinese restaurant langs
het Oosterdok (pal voor de nieuwe bibliotheek)
passeerde, in de volksmond de drijvende
loempia geheten, raakte de hoogwaardigheidsbekleder, die tot dan toe stoïcijns naar buiten had
gekeken, een staat van grote opwinding.
“Ah”, stootte hij uit. “A Chinese restaurant! Are
there Chinese living in Amsterdam?”
“Yes, your Excellency, “ antwoordde ik, naar eer
en geweten. “We have a big Chinese
community”.
“Ah”, zei hij vragend: “How many millions?”
Ik bezocht China voor het eerst in 1974, nog ten
tijde van de Culturele Revolutie. Wij waren met
een kamerbrede parlementaire delegatie. Over
China in die dagen was veel positieve publiciteit.
Zelfs G.B.J. Hilterman was vol lof. Wij waren
onder de indruk van de campagnes waarmee
men de kloof tussen stad en platteland, tussen
handarbeiders en intellectuelen e.d. wist te
overbruggen, niet wetende dat dit gebeurde door
middel van massadeportaties.
We waren onder de indruk van de bezoeken die
wij aflegden. Zo bezochten wij een
“doorsneegezin” die naast hun werk voor de
commune elke week een halve dag mochten
besteden aan het onderhouden van één
privévarken. Hans van Mierlo – ook delegatielid
- raakte niet uitgevraagd (was hier toch niet
sprake van een opening naar het kapitalisme?)
Toen we eindelijk weer buiten stonden zei
delegatieleider Vondeling: “Now Mr. Van
Mierlo knows how to raise his pig”.
We bezochten ook een wereldberoemd hospitaal,
gespecialiseerd in het aannaaien van in de
fabriek afgerukte vingers en/of handen. Ik mocht
iemand, die net van de operatietafel kwam de
hand drukken. Een eng idee. In een nagesprek
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met de chirurg vroegen wij hem waar hij zijn
opleiding had genoten . Hij trok het Rode boekje
uit zijn binnenzak en zwaaide ermee. “Dit is
mijn opleiding”, “zei hij.
De indrukwekkendste ontmoeting die wij hadden
was met Tsjoe-En-Lai. Deze had zich geweldig
voorbereid en kende alle delegatieleden en hun
partijen (o.a. Wiegel, Andriessen, Van Mierlo,
De Gaay Fortman, Roolvink, Kloos: de crême de
la crême uit die dagen). Hij keek ons stuk voor
stuk aan en begon ons de les te lezen. Hij wist
van de discussies in Nederland over eenzijdige
stappen en de terugdringing van kernwapens. In
een onafgebroken betoog van twee uur legde hij
ons uit waarom de Russen niet te vertrouwen
zijn, puttend uit 200 jaar Sino-russische
betrekkingen. Aan het eind van zijn verhaal
nodigde onze delegatieleider, Vondeling, hem
uit om volgend jaar een bezoek te brengen een
Nederland, waar hij, naar eigen zeggen, nog
nooit was geweest. “Next year God will call on
me”, antwoordde hij. Hetgeen geschiedde.
Het was tijdens deze reis dat ik voor weinig geld
alle postzegels kocht die er sinds 1949 waren
uitgekomen. Ik was al verzamelaar, maar vooral
gespecialiseerd in Amerikaanse zegels. Nu
verdrong China de USA. Kort daarop werd ik lid
van de Studiegroep China Filatelie en ontving
met grote regelmaat de enveloppen met inhoud
van de nieuwtjesdienst. Met grote bewondering
voor diegenen die dit precisiewerk al die jaren
met hart en ziel hebben verricht.
Toen ik in 1986 voor de tweede maal China
bezocht hoefde ik niet opnieuw zegels aan te
schaffen. Ik stelde vast dat ik op schema lag,
alhoewel onze gastheren (Bejing was sindsdien
zusterstad) mij wisten te verblijden met enkele
bijzondere uitgaven. Overigens waren de
verschillen in 12 jaar kolossaal. De spandoeken
van de culturele revolutie hadden plaats gemaakt
voor Westerse reclame borden en het
gemotoriseerd verkeer had ook hier zijn slag
geslagen. Ik werd uitgenodigd voor een TVinterview (Coast-to-coast!) om over het verschil
te praten. Mijn tolk was telkens tweemaal zo
lang aan het woord als ikzelf. “Ja, “ zei hij
achteraf, “het was mijn eerste keer op de
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televisie”. Ik vatte mijn indrukken kort samen
met de metafoor van de Chinese Muur, zeggend
dat het mijn tweede bezoek was. Vorige keer lag
de Muur er verlaten bij, nu was er massaal
toerisme. “De Muur is niet veranderd,” zei ik,
“de mensen wel”
Sindsdien ben ik niet meer in China geweest,
maar ik pak telkens weer met grote ogen de
enveloppen met inhoud uit. Ik ben de
Studiegroep China filatelie veel dank
verschuldigd en wens u nog vele tientallen jaren
toe.

W J Oudendijk

Dit postwaardestuk van China (pwst nr.1, in
gebruik genomen midden 1897) is netjes
afgestempeld met de dollarstempel van Peking,
30 november 1897, werd niet verzonden, maar is
gebruikt (in 1897 of eventueel later) als
menukaart voor “Hsiu Yuan Mess., Peking”.
Deze menukaart was bestemd voor “W.J.
Oudendijk”.
In mijn ogen een wel erg
Nederlandse naam! Dat maakt mij benieuwd:
wie zou hij kunnen geweest zijn?
Ik probeer - je weet maar nooit - heel eenvoudig
via Google en vind zo onmiddellijk een link naar
de inhoud van een brief van 6 april 1922 met de
gewenste informatie (op pag 255 van “THE
ORIGINS OF THE FIRST UNITED FRONT IN
CHINA – the role of Sneevliet (alias Maring)”,
Tony Saich)

W.J. Oudendijk was dus een Nederlandse gezant
(ambassadeur) in Peking! Althans in 1922. Was
hij dat ook in 1897?
Een
andere
link
verwijst
naar
een
“Handelskroniek” van september 1897, waarin
vermeld wordt dat, volgens “majesteits
gezantschap in China W.J. Oudendijk”, “geen
land de handel op China zoo ten achteren is als
Nederland”.

Andere internetlinks leveren mij verder nog dat
hij, in 1907, als Nederlandse gezant in China,
een medaille krijgt en dat hij vanaf de zomer
1917 tot begin november 1918 de Nederlandse
gezant bij de Russische Tsaar was in Sint
Petersburg, die toen trouwens al was afgetreden
en later gevangengezet.
Er is dus een heel redelijke kans dat dit 1 cent
postwaardestuk wel degelijk in 1897 als menukaart heeft dienst gedaan!
Marc Symens

Het speciale wintertarief II
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Marc Symens
In het jubileumnummer stond het eerste deel van dit artikel, waarvan we hieronder het slot publiceren.
Het gaat over de speciale toeslag die gedurende enkele jaren in het noordelijk deel van China geheven
werd vanwege de extra kosten van postvervoer tijdens de wintermaanden. Hieronder nog een
bespreking van enkele brieven die onder dit tarief verzonden zijn.
Zwaarste brief

Deze prachtige brief is onder andere afgebeeld in
Paul Ke-Shing Chang, History of Postal
Cancellation of China, Vol. VIII, pag 77.
Hij werd te koop aangeboden (en verkocht) door
Zurich Asia Limited in november 2001 als lot
299.
Aangetekende brief van Peking, december 1898,
over Shanghai, via de Britse post naar Duitsland.
Op deze brief werd (door de Chinese post) het
internationaal aandeel van de door de afzender in
Peking aangebrachte frankering in Chinese cents
vervangen door 190 Hong Kong cents
(postzegels 3x50c + 30c + 10c), het
internationaal tarief voor een aangetekende brief
met een gewicht tussen 8 ½ oz. en 9 oz. (18de
internationale gewichtklasse !).
Zoals door mij vermeld in “het speciale
wintertarief (1)” was voor de winter van 18971898 en latere winters het verschuldigd port voor
dergelijke brief: “10 cents per ½ oz. vermeerderd
met 2 cents per ¼ oz.” eventueel aangevuld met
het aantekenrecht “10 cents vermeerderd met 5
cents”.

China Filatelie 2009

De 18de internationale gewichtsklasse komt
overeen met de 35ste of 36ste binnenlandse
gewichtsklasse.

Het wintertarief, volledig door de afzender te
voldoen, was voor deze brief dus 250 cents + 15
cents = 265 cents of 252 cents + 15 cents = 267
cents.
Op de voorzijde van de brief kleefde de afzender
50 cents + 2 dollar + 10 cents, samen 260 cents
vormend: dat is 5 cents of 7 cents te weinig.
Deze zullen op de achterkant gestaan hebben.
Inderdaad, van de achterkant ontbreekt een
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stukje, net groot genoeg voor 1 of 2 postzegels,
waar het grootste stuk van de afdruk van de
dollarstempel van Peking heeft gestaan (zie Paul

Ke-Shing Chang, History of Postal Cancellation
of China, Vol. VIII, pag 77).

Deze prachtige brief, weliswaar met een of twee
ontbrekende zegels (samen 5 cents of 7 cents) op
de achterzijde, mag zeker beschouwd worden als
een absoluut topstuk voor een posthistorische
verzameling in verband met de Keizerlijke

Chinese Post en/of de Britse post in China.
Helaas niet in eigen verzameling.
Ter zijde: in de beschrijving door Zurich Asia
Limited van deze brief was het feit dat hier het
wintertarief van toepassing is niet vermeld!

Spijtige vervalsing

China Filatelie 2009
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Hiernaast afgebeeld is een aangetekende brief
van Peking, januari 1899, over Shanghai, via de
Britse post naar Rüdesheim, Duitsland.
Op deze brief werd (door de Chinese post) het
internationaal aandeel van de door de afzender in
Peking aangebrachte frankering in Chinese cents
vervangen door 40 Hong Kong cents (postzegels
30c + 10c), het internationaal tarief voor een
aangetekende brief met een gewicht tussen 1 oz.
en 1 ½ oz. (3de internationale gewichtklasse !).
Zoals door mij vermeld in “het speciale
wintertarief (1)” was voor de winter van 18971898 en latere winters het verschuldigd port voor
dergelijke brief: “10 cents per ½ oz. vermeerderd
met 2 cents per ¼ oz.” eventueel aangevuld met
het aantekenrecht “10 cents vermeerderd met 5
cents”.
De 3de internationale gewichtsklasse komt
overeen met de 5de of 6de binnenlandse
gewichtsklasse.

Links onder de ½ cent zegel is de brief ook een
beetje beschadigd.
Deze brief is onder andere afgebeeld in “R. Pratt,
Imperial China, History of the Posts to 1897, pag
191” (waar deze overigens niet helemaal thuis
hoort vermits het een brief uit 1899 is).
Bij zijn lezing ter gelegenheid van een vorige
lustrumviering van China Filatelie heb ik major
R. Pratt op deze vervalsing gewezen. Hij had er
zelf al die jaren over gekeken en zelfs (zie zijn
boek op pag 192-193) allerlei kunstgrepen (zoals
het veronderstellen van een aantekenrecht van 2
½ cents) toegepast om toch maar een tarief van
27 ½ cents voor deze brief te kunnen verklaren.
Een brief met een frankering van 57 cents zou
zeker een bijzonder stuk geweest zijn voor elke
posthistorische verzameling in verband met de
Keizerlijke Chinese Post en/of de Britse post in
China. Met de ontbrekende zegel van 30 cents
kan hij alleen nog als studiemateriaal dienst
doen! Helaas.
In juni 2008 werd deze brief op een Franse
veiling aangeboden, maar vond toen geen
nieuwe koper. Terecht.

Zeldzaamheid uit de China Filatelie

Het wintertarief, volledig door de afzender te
voldoen, was voor deze brief dus 40 cents
(briefport) + 15 cents (aantekenrecht) = 55 cents
of 42 cents (briefport) + 15 cents (aantekenrecht)
= 57 cents.
Op de voorzijde van de brief kleefde de afzender
postzegels, van links naar rechts, van:
10 cents + 30 cents + 10 cents + 5 cents + 2
cents = 57 cents.
Om een of andere reden moet de zegel van 30
cents van deze brief zijn afgekomen. Om deze
leemte op de brief terug op te vullen werd op de
plaats van de postzegel van 30 cents door een
postzegelverzamelaar (of –handelaar) een postzegel van ½ cent geplakt. Een spijtige keuze! Als
je goed kijkt dan zie je dat de dollarstempel van
Peking niet mooi doorloopt op de ½ cent zegel,
die overigens ook erg scheef op de brief kleeft.
China Filatelie 2009

Het zegel SG 370a: 3ct. op 4 ct. Jonk met
kopstaande opdruk is uiterst zeldzaam: er zijn 7
ongebruikte en drie gebruikte exemplaren
bekend. Dit exemplaar met stempel Peking op
briefstukje komt uit de collectie van sir Percival
David en werd in november 2005 bij Spink
verkocht voor 600.000 HK$,
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Aanwinsten in de bibliotheek
Jozef Wagemakers
The China Clipper (157014A)
Digitale versie van de Clipper, het blad van de
Amerikaanse vereniging. No. 1 tot 402 in pdfformaat. Goed gescand en een enorme bron van
informatie.
China's Gateways To Russia and Europe.
(980013)
Begeleidend boek bij de in de Court of Honour
(Japex '08) tentoongestelde collectie over post
naar (voornamelijk) Europa. In een keur van
brieven wordt de gehele ontwikkeling van post
naar Europa getoond. Niet alleen de Chinese
maar ook Russiche post, luchtpost etc. Natuurlijk
veel materiaal "Via Siberia". De periode 1901 1932 wordt uitgebreid besproken. Het boek is in
een onhandig groot formaat gedrukt (1½ A4)
maar daardoor passen 4 brieven op 1 pagina. Er
is nog geen hoofdboek van deze collectie
uitgebracht.
Farquhar, Robert W. (237002)
Manchuria In Transition 1925 - 1934. Chang
Tso-lin to Emperor Kang Teh
Het eerste deel van wat een driedelige uitgave
moet worden over de postale ontwikkelingen in
Manchurije. Getoond wordt de ontwikkeling van
de post, stempels en routes. De introductie van
de provincie opdrukken en een goed overzicht
van de anti-bandit opdrukken. Niet alleen de
Chinese post maar ook de Japanse post in dit
gebied wordt uitgebreid getoond. Vanaf 1932
wordt de ontwikkeling van de post in
Manchoukuo gevolgd met tevens een overzicht
van alle stempels die daar gebruikt zijn. Naast
zegels en stempels wordt nog een hoeveelheid
aanverwant materiaal getoond van spaarzegels,
sluitzegels, bankbiljetten, kaarten etc. Alles goed
beschreven en zeer informatief. Samen met
Yen's boek en Mizuhara's A Century of the
Manchurian Postal History (370003D) met zijn
nadruk op de Russiche en Japanse post in dit
gebied, is er nu een vrijwel compleet beeld van
de postale ontwikkeling in Manchuria. Ik ben
benieuwd naar wat delen 2 en 3 te bieden
hebben.
Report on the Working of the Post Office
(688005)
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Dankzij de inzet van een van onze leden kan de
bibliotheek nu beschikken over een groot aantal
Reports in digitale vorm.
De volgende Reports on the Working of the Post
Office zijn beschikbaar, E voor de Engelse
versie C voor de Chinese.
1904 (CE), 1905 (CE), 1906 (E), 1907 (CE),
1908 (CE), 1909 (CE), 1910 (C), 1911 (E), 1912
(E), 1913 (E), 1914 (E), 1915 (E), 1916 (CE),
1920, 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927,
1928, 1929, 1930, 1933, 1934, 1935 (allen in het
Chinees), 1936 (CE), 1937 & 38 (CE), 1939 &
40, 1941 & 42, 1943 (allen in het Chinees). Heel
veel informatie is verborgen in deze Reports,
over routes, postkantoren, uitwisselingen met
andere landen etc. Een geweldige aanwinst voor
de bibliotheek met dank aan de gulle gever.
List of Post Offices 1947(523006A)
Digitale editie van de Chineestalige lijst van
postkantoren en agentschappen. Zo'n 19000
kantoren zijn in de lijst opgenomen, Voor het
eerst ook de plaatsen op Taiwan. Helaas is het
hele boek in het Chinees dus een grondige
kennis van de karakters is nodig maar een
onontbeerlijke bron voor het lokaliseren van
kleine plaatsen in deze periode.
Senior, D.L. (758001)
Treaty Port Cancellations on the Stamps of
Hong Kong: Some notes on their degree of
rarity.
Kort artikel uit 1967 over de treaty port stempels
op Hong Kong zegels. Tegenwoordig zijn deze
stempels apart opgenomen in de Stanley
Gibbons.
List of Stamps On Sale (877591A)
Digitale versie van de lijst van zegels die te koop
zijn via de "Philatelic Department" in Shanghai.
Voorloper van de latere "New Issue" bulletins.
De volgende jaren zijn aanwezig: 1932-5
(Peiping), 1940-8, 1941-1 & 6, 1942-5 & 10,
1945-10. 1946-2, 5, 7, 10 & 12, 1947-1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 10, 11 & 12, 1948-4, 5, 7, 9 & 11, 19491, 2, 3, 4 & 5. De lijsten geven een goede indruk
van wat beschikbaar was voor de "gewone"
verzamelaar. Minstens zo interessant is wat niet
beschikbaar was via de Philatelic Department.
Verder nog een flink aantal (oudere) catalogi:
(Zhongguo jiefangqu youpiao mulu) (827002)
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The Postage Stamp Catalogue of China's
Liberated Areas
Standaard catalogus van de voorlopers,
uitgegeven in Beijing, 1993
(Zhongguo qingdai youpiao mulu) (827003)
The Postage Stamp Catalogue of China's Qing
Dynasty
Standaard catalogus van het keizerrijk,
uitgegeven in Beijing, 1997
(Zhongguo renmin gongheguo youpiao mulu)
(827004)
The Postage Stamp Catalogue of the Peoples
Republic of China
Standaard catalogus van de Volksrepubliek,
Beijing, 1996
(Zhonghua minguo youpiao mulu) (827005)
The Postage Stamp Catalogue of the Republic of
China (Revised Edition)
Standaard catalogus van de zegels van de
Republiek, Beijing, 1997
Chinese Postage Stamp Catalogue (1878-1945)
(157005D)
Standaard catalogus, Kuo An Stamps & Coin
Service, Taipei, 1986
Yang's Postage Stamp Catalogue of the People's
Republic of China (Liberated Area) (980005F)
Standaard catalogus van de voorlopers, Hong
Kong, 1991.
Postage Stamp Catalogue of the People's
Republic of China (980005G)
Standaard catalogus van voorlopers en
Volksrepubliek, Yang Stamps and Coins, Hong
Kong, 1955
Catalogue Chinese Postage Stamps (157001)
Standaard catalogus. Chen Kee Stamp Service,
Hong Kong, 1951
(Zhongguo youzheng henian (you jiang)
mingxinpian ji qiye bainian ka mulu) 1992 1995 (987003)
Catalogus van de nieuwjaarsbriefkaarten met
loterij strookjes. Zo'n 900 van deze kaarten
worden getoond, zowel de ambtelijke uitgaven
als de nieuwjaarskaarten van bedrijven. Alles
netjes voorzien van oplagecijfers en de provincie
waar de kaarten uitgegeven zijn. Kennelijk
mogen bedrijven deze kaarten zelf bedrukken
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met hun eigen nieuwjaarswensen. Een heel apart
en zeer omvangrijk verzamelgebied.
Sanders, Graham (726001)
Republic of China. Junk, Reaper, Hall of
Classics Issue 1912 - 1933
Eerste deel van een reeks catalogi die alle series
uit de Republikeinse periode gaat behandelen.
Elk deel gaat over 1 serie. De opzet wijkt sterk
af van traditionele catalogi, er is gekozen voor
ordening naar zegelbeeld. Dus alle 1 cent jonken
bij elkaar, compleet met alle overdrukken die er
op voor komen. Persoonlijk vind ik deze aanpak
verwarrend, zegels van de London druk van de
jonken hebben niets te maken met zegels van de
2de Peking druk behalve dat ze oppervlakkig op
elkaar lijken. Veel aandacht wordt geschonken
aan ontwerpen, proeven en specimens. Helaas
ontbreekt ook veel informatie en allerlei dingen
die gemeenschappelijk zijn aan bv de London
druk raken een beetje onderbelicht. Andere delen
die inmiddels uit zijn behandelen Sun II, Sun III
en de Noordoost Sun uitgave.
Ding Tu Min (184001)
(Wei manzhouguo yuzheng piao pin mulu)
Catalogue Of Manchoukuo Stamps.
Chineestalige catalogus van Manchoukuo. Naast
de zegels wordt er veel aandacht besteed aan de
speciale afstempelingen, folders, speciale
briefkaarten, postzegelboekjes etc. Op dit
moment veruit de volledigste catalogus van
Manchoukuo.
Enkele veilingcatalogi:
Hosane Spring Auction 2008 (893661)
Een van de grote veilinghuizen in China met
ongelooflijk veel mooi materiaal. Vrijwel elk
gebied is ruim vertegenwoordigd met goede
afbeeldingen (en een bijbehorend prijskaartje).
Het geeft wel aan dat in China zelf grote
belangstelling bestaat voor goed materiaal.
The Drucker Family Collection. Part 2. United
States Post Offices in China and Japan (860041)
Robert A. Siegel Auction Galleries, Sale 855,
2003
Uitstekende collectie post tussen de USA en
China/Japan. Materiaal vanaf 1819 tot 1922
demonstreert de ontwikkeling van deze post.
Fascinerend materiaal.
Met dank aan de gulle gevers!
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5 januari – postzegelboekje SB36
De nieuwjaarszegels voor het jaar van de os zijn
ook uitgekomen in een postzegelboekje met 10
zegels. Daarin is ook de biografie van de
ontwerper van de zegel opgenomen.

15 januari – serie 2009-3
Ter gelegenheid van de 100e geboortedag van Bo
Yibo werd een serie van twee zegels uitgegeven.
Bo was lange tijd een vooraanstaand lid van de
Chinese Communistische Partij. De zegels tonen
hem tijdens de oorlog tegen de Japanners en als
voorvechter van hervormingen.

18 februari – serie 2009-4
Ter gelegenheid van de 24e Winter Universiade,
die in Harbin werd gehouden van 18 tot 28
februari, is een serie van twee zegels van 1.20
Yuan uitgegeven. De zegels tonen het logo van
het toernooi en de mascotte, Dong Dong, die
optimisme, warmte en oprechtheid uitstraalt.

18 januari – serie 2009-2
De inmiddels traditionele serie met houtsneden
ter gelegenheid van het nieuwe jaar toont vier
houtsneden uit de regio Zhangzhou in de
provincie Fujian. Deze voorstellingen waren in
heel zuidoost Azië populair. De voorstellingen
zijn:
1.20 (4-1) Leeuw met zwaard in zijn bek
1.20 (4-2) De overvloed van welvaart
1.20 (4-3) Godin zendt kinderen
1.20 (4-4) Rat laat zijn dochter trouwen
De serie is ook in een velletje uitgegeven
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24 februari – serie 2009-5
De constructie van het hoogspanningsnet in
China is een belangrijke voorwaarde voor
economische en sociale ontwikkeling. China
loopt voorop bij het toepassen van 1000 kV
UHV wisselstroom techniek. Die wordt o.m.
gebruikt om het Chinese platteland van stroom te
voorzien. Drie zegels van 1.20 Yuan, met
symbolische voorstellingen. Er is ook een
velletje uitgebracht met 4 series.
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22 maart – serie 2009-6
Een aantal meesterwerken van de schilder Shitao (1641 – 1718) worden getoond. De schilder werd in
Guangxi geboren en was één van de vier beroemde monniken uit de vroege Qing dynastie. Hij was
specialist in het schilderen van bergen, water, bloemen en figuren en droeg bij aan de ontwikkeling van
de schildertheorie. Afgebeeld zijn:
0.80 (6-1) Chaohu meer
1.20 (6-4) Pruimenbloesem en bamboe
1.20 (6-2) Het geluid van de fontein
1.20 (6-5) Paard en zijn eigenaar
1.20 (6-3) Dubbele chrysanten
1.20 (6-6) Lotussen

Nieuwe uitgiften Republiek China (Taiwan)
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10 februari 2009 Historische Voorwerpen (SP 527)
Met verschillende etnische groepen en een ingewikkelde geschiedenis zijn er op
Taiwan een verscheidenheid aan culturele gebruiken. In deze uitgifte een viertal
voorwerpen uit vroegere jaren.
$ 5 (0,8) Mand om giften en geschenken aan te bieden
$ 5 (0,8) Draagbox voor de huwelijksgeschenken over en weer.
$ 12 (0,8) Draagstoel voor de bruid.
$ 12 (0,8) Kandelaar voor op het altaar, zowel in tempel als ook thuis.

26 februari 2009 Zeeschelpen III (SP 529)
Na de uitgiftes in oktober 2007 en juli 2008 is hier een derde serie met vier
schelpen die in de zee/oceaan rondom Taiwan voorkomen.
$ 5 (0,9) Strombus sinuatus
$ 5 (0,9) Hydatina amplustre
$ 12 (0,9) Cymatium hepaticum
$ 12 (0,9) Mitra mitra
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12 maart 2009 Bloemen (DEF 129)
Een serie voor algemeen gebruik met afbeelding van bloemen.
$ 3,50 (40) Lantana camara
$ 5 (50) Murraya paniculata
$ 12 (10) Tabebuia chrysantha
$ 25 (100) Hibiscus sabdariffa

7 april 2009 Metro van Kaohsiung (SP 530)
In Kaohsiung, de grote havenstad in het zuidwesten van Taiwan, werden vorig
jaar de eerste twee lijnen van de Metro geopend. Op de twee zegels zijn
twee stations afgebeeld.
$ 5 (0,9) “Central Park Station” (ondergronds)
$ 25 (0,9) “World Games Station” (op viaduct)

13 april 2009 100ste Geboortedag van president Chiang Ching-kuo (COM
313)
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Wijlen president Chiang Ching-kuo werd 100 jaar geleden geboren in de
provicie Chekiang. Hij beklede vele functies in het gouvernement op Taiwan.
Hij zorgde voor politieke hervormingen en legde de grondslag voor de
economische ontwikkeling van Taiwan.
Een viertal zegels, met de waarden 5, 5, 10 en 12 dollar, ieder (0,9), en een
velletje met twee zegels, waarvan een met de waarde $25 (0,8) werden
uitgegeven op de geboorte datum. Op de zegels afbeeldingen van de president
in zwart wit uit verschillende periodes.

20 mei 2009 Derde druk Draak om twee Karpers (DEF 130)
Aanvulling hoge waarde zegels. De $ 50 zegel 2e druk uit
(smaragdgroen) werd opnieuw uitgegeven maar nu in kobaltblauw (4).

1999

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

China Filatelie 2009

China Filatelie 2009

