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Redactioneel
Het laatste nummer van de jaargang 2009 draagt
weer de aanduiding ‘december’, al is het maart
voordat het bij u in de bus valt. Het is een
traditie die de redacteur er maar in houdt.
Ik hoop dat u de nummer weer de moeite van het
wachten waard vindt. Ten eerste ben ik trots op
het openingsartikel over de Nederlandse
Mariniers in China. Sommigen van u zullen het
uit het Maandblad Filatelie kennen, maar de
auteur heeft ons een uitgebreidere versie van het
artikel voor publicatie gegeven.
Daarnaast passeren weer een heel aantal andere
onderwerpen de revue. Het Jaar van de Tijger is
inmiddels aangebroken en daaraan wordt
aandacht besteed, ook in een aantal fraaie
uitgiften van diverse landen. De trouwe
bezoekers van onze bijeenkomsten hebben het
verhaal van Bizzy Bee over zijn avonturen bij
het transport van Chinezen uit Indonesië naar
China in de jaren 50 al uit zijn mond gehoord,
maar in dit nummer kunt u het ook nog eens
nalezen. Ook Ai Li-shan levert weer enkele
bijdragen. Opmerkelijke veilingopbrengsten
tonen aan dat de economische crisis in China
niet tot terughoudendheid in koopgedrag heeft
geleid. Een groot aantal nieuwtjes completeren
dit nummer.
Ik hoop ook in 2010 weer vier nummers van het
Bulletin te kunnen uitbrengen, maar ik blijf
daarvoor afhankelijk van uw bijdragen!

Bestuursmededelingen
Verslag bijeenkomst zaterdag 6 februari 2010
De voorzitter opent de bijeenkomst, heet de 20
aanwezige leden welkom en wenst iedereen een
gelukkig nieuwjaar maar vooral een gezond
2010 toe.
In januari kregen we het bericht dat de heren
Fokke uit Zeeland en de Peter Boevé (oud
voorzitter van de Studiegroep) uit Zandvoort
overleden zijn. De voorzitter vraagt een ogenblik
stilte.
Er staan dit jaar twee lezingen op het programma
tw; het Rode Boekje van Mao en een powerpoint presentatie over het Verzamelen van
Chinese Postzegels welke ook is vertoond bij
verschillende NVPV afdelingen en scholengemeenschappen
met
als
doel
meer
naamsbekendheid te verkrijgen voor de
Studiegroep China Filatelie.
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De deelname van de Studiegroep aan de
Filateliebeurs in Loosdrecht wordt besproken
(zie apart stukje hieronder).
Op 10 april is de jaarvergadering gepland, de
veiling 188 is gereed en kunt u zien op onze
website www.chinafilatelie.nl
Er zijn verschillende leden die de toezegging
hebben gedaan om een stukje te produceren voor
ons Bulletin.
Dick van Eijl meldt dat hij een grote zending
zegels en FDC's heeft ontvangen van de China
Filatelic Corporation, tevens is het contract voor
2010 aangepast en verstuurd.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Na de pauze veilt Johan Sevenhuijsen weer
vakkundig de aangeboden kavels. Er zijn voor
deze veiling 28 schriftelijke biedingen gedaan, er
werden 93 kavels geveild en 25 gingen retour
(27 %).
Om één uur werd de bijeenkomst afgesloten.
Miep Ronde
Deelname aan Filateliebeurs
Het laatste weekend van januari was zoals
traditioneel gereserveerd voor de Filateliebeurs
in Loosdrecht die voor de 22e keer werd
georganiseerd in het 'Achmea Health Center'
(voorheen de Panda Hallen) in Loosdrecht. Wij
stonden daar vrijdag en zondag. Voor de
zaterdag was geen bezetting door ziekte van
Miep Ronde en Hendrik Oranje. Er zijn vrijdag
24 en zondag 19 belangstellenden bij de stand
komen kijken en er was veel belangstelling voor
het aanwezige materiaal. Door het slechte weer
was het aantal bezoekers duidelijk minder dan
vorig jaar. Zaterdag is meestal de drukst
bezochte, maar was nu de slechtst bezochte dag.
Voor de Studiegroep is het van belang dat we op
een Filateliebeurs staan met nog ca. 30 andere
KNBFV Studiegroepen, met als doel
geïnteresseerde bezoekers te informeren over
een eventueel lidmaatschap. In het verleden
hebben Jan Bertens en Cheng Lin gedurende
meer dan 20 jaar dat zij op de beurs stonden zo'n
40 leden binnen gepraat. Uit navraag op de beurs
blijkt dat veel studiegroepen ledenverlies
hebben. U zult begrijpen dat het staan op
beurzen niet alleen een Bestuurskwestie is maar
ook met name een kwestie van interesse en
opkomst van leden. Op dit moment heeft Peter
Fidder de toezegging gedaan om het beurs team
te versterken, maar de bezetting is toch nog te
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smal! Ik zie dat we met elkaar de stijgende lijn te
pakken hebben maar we zijn er nog niet. We
hebben op dit moment een stabiel ledenbestand
(dus geen ledenverlies), maar we moeten met
elkaar proberen dit zo te houden.
Tijdens de laatste vergadering stelden de heren
Bakker en Marijs zich ook beschikbaar om het
beursteam te versterken. Maar geachte lezer,
indien u ook interesse heeft om op de beurs te
staan, stelt u zich dan in verbinding met het
secretariaat.
In memoriam P.C. Boevé
Peter Boevé is van 1980 tot eind 1989 voorzitter
geweest van de studiegroep. Hij heeft dat die
jaren
met
veel
enthousiasme
gedaan.
Helaas is er halverwege
het jaar 1989 een
probleem
ontstaan
waardoor zijn aftreden
noodzakelijk werd. Na
een
speciale
ledenvergadering heeft hij zijn
voorzitterschap
beëindigd. Maar we
denken nog vaak terug
aan de wijze waarop hij
de ledenvergaderingen leidde. Soms werd de
openingstoespraak een tikkeltje langdradig maar
in mijn herinnering is er nooit iemand bij in
slaap gevallen.
Na zijn aftreden als voorzitter is de heer Boevé
wel steeds lid gebleven van de Studiegroep.
Eind 2004 kwam via de pers naar buiten dat hij
als leider van de ‘Marxistisch Leninistische
Partij Nederland’ in de jaren 60 en 70 een
centrale rol heeft gespeeld in een BVD-operatie
in de maoïstische beweging. Later was hij lid
van de Gemeenteraad van Zandvoort voor de
Ouderenpartij.
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Helaas is ons de juiste datum van zijn overlijden
niet bekend. Wij wensen de nabestaanden veel
sterkte.
Hendrik Oranje

Zeldzaamheid uit de China Filatelie

Het allerschaarste zegel uit de tijd van de
Culturele Revolutie is het niet uitgegeven zegel
ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de
Jing Gangshan Base uit 1967. Het heeft een
afbeelding van Mao (links) en Lin Biao (rechts).
De gehele voorraad is vernietigd op enkele
exemplaren na. Een half zegel (zie afbeelding)
werd onlangs geveild (zie ook pag. 108).
Er bestaan diverse theorieën waarom dit zegel
niet tot uitgave is gekomen:
• Lin Biao en Mao staan op de balustrade van
Tien An Men. Dat werd beschouwd als een
niet relevante plek voor het doel van de
uitgave.
• Het ontbreken van Zhu De werd als ongepast
gezien. Afbeelding van Zhu De zou echter
sterk verzet oproepen van de bende van vier.
• Het zegel zou onderdeel uitmaken van een
serie van 4. De vier zegels werden niet op
tijd goedgekeurd, waardoor productie niet op
tijd gereed zou zijn om de serie op 8 sept.
1967 uit te brengen.
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Ter bescherming der Nederlandse belangen
Nederlandse Mariniers in China, 1900-1920
Han Siem
Onderstaand artikel is een aangevulde versie
van een eerder in het Maandblad Filatelie
geplaatst artikel.
Een Keizerrijk in verval
Na afloop van de opiumoorlogen (1839-1860)
vielen de Westerse mogendheden bijna over
elkaar heen om handelsconcessies van het
verzwakte Chinese keizerrijk af te dwingen en
hun invloedssfeer te vergroten. De regerende
Mantsjoe-dynastie was onmachtig daar wat aan
te doen. Na de vernederende nederlaag in de
Chinees-Japanse oorlog van 1895 stelde de
goedwillende Keizer hervormingen in. Dit leidde
na 100 dagen slechts tot een rechtse coup,
waarna de gevreesde Keizerin-Weduwe de
macht (opnieuw) in handen nam en de poging tot
modernisering snel de kop was ingedrukt.
Onder de Chinese bevolking ontstond een
groeiende weerstand tegen de buitenlanders die
als indringers werden ervaren. De Chinezen
konden
moeilijk
accepteren
dat
de
vreemdelingen de baas begonnen te spelen in
hun land en talrijke privileges verkregen. Met de
komst van missionarissen werd een religie
geïntroduceerd die brak met eeuwenlang
gekoesterde tradities. Droogte, misoogsten en
verpaupering versterkten de sociale onrust en
leidden tot een vrijwel permanente crisissituatie.
Missionarissen toonden niet altijd respect voor
bestaande opvattingen. Sommigen waren echte
rouwdouwers. Van de geboorteplaats van
Confucius werd door een Duitse missionaris een
Christelijke plaats gemaakt door er een kerk te
bouwen1. Missionarissen kochten voedsel in dat
Chinezen beschikbaar werd gesteld in ruil voor
hun bekering.
De ongelukkige cocktail van armoede,
onwetendheid, militaire nederlagen en een zwak
centraal gezag vormde een vruchtbare
voedingsbodem voor agressie en vreemdelingenhaat. Onder deze omstandigheden ontstonden
onder de agrarische bevolking geheime
genootschappen
als
de
Vuisten
der
Gerechtigheid (de boksers). Deze genootChina Filatelie 2009

schappen hadden een sektarisch karakter en
vormden een merkwaardige mix van bijgeloof,
oosterse vechtkunst en magische rituelen. De
agressie van de Boksers was zowel gericht op
missionarissen,
Chinese
Christenen
en
vreemdelingen als op de Keizerlijke Dynastie die
hen zomaar in bescherming nam.
De Bokseroorlog
In 1900 bereikten de onlusten een alarmerend
niveau.
Telegraafverbindingen
werden
verbroken, spoorwegen opgebroken, kerken
vernield. Op oudejaarsdag 1899 werd de eerste
zendeling op brute wijze vermoord, snel gevolgd
door verscheidene andere uitwassen. De felle
protesten van de Westerse mogendheden leidden
tot een machtsstrijd binnen het keizerlijk hof. De
gematigden beschouwden de boksers als
anarchisten en wilden ferme maatregelen nemen.
De conservatieve kliek zag echter een
mogelijkheid de agressiviteit van de Boksers te
leiden naar de door hen evenzeer gehate
vreemdelingen.

Afb 1 - ‘Legation Street’, Peking, voorafgaand aan
de Bokseroorlog. ‘Legation quarter’ was het
diplomaten district van Peking waar de legaties van
de buitenlandse mogendheden waren gelegen. De
internationale wijk was deels omgeven door een
massieve muur. Daarnaast was om de meeste
legaties ook nog een hoge muur opgetrokken.

In mei 1900 breidden de onlusten zich uit van
het platteland naar de steden en de hoofdstad
Peking. De meeste buitenlanders zochten hun
toevlucht in de Legation Quarter, de ommuurde
5

internationale wijk waar de meeste ambassades
waren gelegen (afb 1).
Hun veiligheid kwam snel in gevaar. Op 31 mei
kon nog net een in haast samengeraapt
detachement van 350 man met de trein van
Tientsin naar Peking worden gestuurd.
Barricades werden opgericht om zich tegen de
opdringende boksers te verdedigen. Op 10 juni
werd de telegraaflijn met Tientsin doorgesneden
waarmee de communicatie met de buitenwereld
werd verbroken. De vreemdelingen zaten in de
val.
Na de gebruikelijke interne machtsstrijd maakte
de Keizerin-Weduwe de ernstige fout de
buitenlandse mogendheden te confronteren. Op
19 juni kregen alle ambassadeurs bericht dat zij
Peking binnen 24 uur dienden te verlaten onder
Chinees militair escorte. Op de missive hoe dit
escorte zou worden geregeld, was de volgende
ochtend nog geen reactie ontvangen. Het was te
veel voor de opvliegende Duitse gezant, baron
von Ketterer. Hij was een arrogante man met een
nauwelijks verholen minachting voor Chinezen.
Ondanks waarschuwingen stond hij erop
persoonlijk verhaal te halen. Alsof het een
picknick betrof, liet hij zich - voorzien van een
goede sigaar - naar het Hof vervoeren. Een half
uur later werd hij dood teruggebracht, getroffen
door een kogel2.
Dit is niet de plaats om een gedetailleerd verslag
te geven van de hierop volgende gebeurtenissen.
In de regel worden deze vanuit Westers
standpunt beschreven waar de verdedigers als
helden worden voorgesteld. Hollywood maakte
er een epische film van3. De laatste jaren wordt
geprobeerd de geschiedenis meer genuanceerd
neer te zetten.
Uiteraard riep de dood van de Duitse gezant
heftige reacties op in de Europese hoofdsteden.
De stemming was strijdlustig, bij hun vertrek
sprak keizer Wilhelm II de Duitse troepen toe in
een roemruchte rede: Wie vor tausend Jahren die
Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen
Namen macht, so moge der Name Deutschlands
in China in einer solchen Weise bekannt werden,
dasz niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa
einen Deutschen auch nur scheel anzusehen!
Met deze Hunnenrede verleende de keizer zijn
troepen een etiket dat jarenlang aan hen zou
blijven kleven.
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Afb 2 - China omstreeks 1900 (plaatsnamen in de
toenmalige spelling)

Een eerste interventiemacht onder de Britse viceadmiraal Seymour kwam op 18 juni halverwege
Tientsin en Peking tot stilstaan en moest zich
met zware verliezen op Tientsin terugtrekken in
afwachting van versterkingen. Pas op 4 augustus
kon een troepenmacht van acht naties (Britten,
Amerikanen, Russen, Japanners, Duitsers,
Oostenrijkers, Fransen en Italianen) opnieuw
uitrukken. Op 14 augustus 1900 trokken
geallieerde eenheden Peking binnen en kon de
legatiewijk worden ontzet. De volgende dag
vluchtte het Hof naar Sian. Daarop volgde een
ongekende geallieerde strafactie, een massale
afslachting, verkrachting en plundering waarin
met name de Duitse troepen zichzelf overtroffen.
De plundering vond plaats tot ver in het
keizerlijk paleis.
Een jaar later ondertekende China het
‘Bokserprotocol’ waarin het werd veroordeeld
tot zware herstelbetalingen. Het resultaat van de
Bokseroorlog was dat de Dynastie onherstelbaar
beschadigd raakte. Het Chinese volk hield er een
trauma aan over dat decennia zou blijven
naschrijnen. Velen hebben erop gewezen dat
Peking 2008 meer heeft betekend dan geslaagde
Olympische Spelen. Voor China was dit een
manifestatie waarin de natie kon bewijzen zich
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na jarenlange frustratie te hebben los gemaakt
van een donker verleden en zich eindelijk
gelijkwaardig kon tonen aan de grote westelijke
mogendheden.
Nederlandse mariniers in Chinese wateren
Terug naar de Bokseroorlog, maar nu bekeken
met een Nederlandse bril. Nederland was rond
1900 in China vertegenwoordigd door consuls in
o.a. Shanghai en Amoy, en door een gezant in
Peking, F.M. Knobel, die in 1895 was
aangesteld. Het Nederlandse economische
belang in China was aanzienlijk. Sinds lange tijd
bestonden handelscontacten tussen China met
Nederland (afb 3).

Afb 3 - Brief (1899) van het Holland-China
Syndikaat in de Chinese verdragshaven Tientsin naar
Tandjongpoera, de hoofdstad van het sultanaat
Langkat, gelegen temidden van de bloeiende
tabaksvelden van Sumatra’s Oostkust. De Duitse 20
Pf is ontwaard met het stempel ‘Tientsin / Kaiserl
Deutsche Postagentur’. Aan het eind van de 19de
eeuw was Tientsin de belangrijkste handelsstad van
Noord China. Achthoekig stempel van de Franse
Paquebot ‘Sydney’.

Bovendien had Indië koelies nodig voor de
ondernemingen op Sumatra4. Om een
regelmatige aanvoer van deze werkkrachten
veilig te stellen, had Nederland met de gedachte
gespeeld een territoriaal steunpunt in Swatow te
vestigen. De stad in het zuidoosten van China
lag vlak bij de grens van de provincies
Guangdong en Fukien. Het merendeel van de
koelies in Nederlands-Indië was van deze streek
afkomstig5.
Rondom 1900 voerde Nederland een politiek van
neutraliteit en afzijdigheid waarbij uiteraard
China Filatelie 2009

steeds de Nederlandse belangen in het oog
werden gehouden. De onlusten in het voorjaar
van 1900 in China stemden Nederland
aanvankelijk niet tot ongerustheid. Daar kwam
verandering in op het moment dat de consul in
Shanghai melding maakte van de ernstige
situatie in het noorden en van het feit dat de
verbinding met Peking was verbroken. In
navolging van veel buitenlandse collega’s
verzocht hij om het sturen van een
oorlogsbodem6.
Buitenlandse Zaken (BZ) vond dat in deze
situatie enig machtsvertoon op de plaats was. Op
12 juni ging een seintje naar Indië om een missie
naar China voor te bereiden. De commandant
van het pantserdekschip Hr.Ms. Holland kreeg
de bevoegdheid ‘met een landingsdivisie en met
het geschut mee te werken… tot het lijfsbehoud
van de Nederlanders in China’. De bemanning
werd aangepast aan een missie naar het noorden
wat o.a. inhield dat de Indische ‘Jantjes’ werden
vervangen door Europeanen.
Hoewel het bericht dat Hr.Ms. Holland op 23
juni was uitgevaren door de Nederlandse
gemeenschap in Shanghai ‘met blijdschap’ werd
ontvangen, kwamen andere berichten bijzonder
dreigend over. Geallieerde troepen onder viceadmiraal Seymour waren op 18 juni
teruggeslagen en op 20 juni werd de Duitse
gezant in Peking omgebracht. Als de
buitenlandse oorlogsbodems Shanghai zouden
verlaten om de internationale vloot bij Taku te
versterken, zou Shanghai dan niet in gevaar
komen? Op 5 juli stuurde de Nederlandse
kolonie een alarmerend telegram naar koningin
Wilhelmina: Lot Europeanen Peking wanhopig.
Legatie verwoest. Toestand China hoogst kritiek.
Moogendheden coöpereeren troepen. Aantal
onvoldoende. Versterking spoedeischend. Wij
verzoeken Uwe Majesteit dringend spoedige
zending meest mogelijke beschikbare troepen.
Op 12 juli kregen de pantserdekschepen, Hr.Ms.
Koningin Wilhelmina der Nederlanden en
Hr.Ms. Piet Hein de opdracht vanuit Tandjong
Priok op te stomen. Hr.Ms. Holland was door
technische
mankementen
in
Hongkong
opgehouden maar kon daar op 14 juli vertrekken.
Op 28 juli werden de drie oorlogsbodems in
Shanghai verenigd tot de zogenaamde Javadivisie. Het uitvaren van de oorlogsbodems had
Nederlands-Indië praktisch onverdedigd achter
gelaten, maar hun aankomst zorgde in Shanghai
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voor grote opluchting. Het Nederlandse
landingskorps werd ingeschakeld bij de
verdediging van de Franse concessie waar veel
Nederlanders verbleven.
BZ vond dat de Nederlandse oorlogsbodems in
China reeds ‘een goede indruk’ hadden gemaakt
en voelde weinig voor participatie in een
Aziatisch avontuur in het noorden onder Brits
opperbevel. Gezien de heersende Boerenoorlog
was daar iets voor te zeggen. Wel vertrok de
Holland op 12 augustus uit Shanghai naar Taku
in afwachting van het ontzet van de Nederlandse
gezant. Omdat de Nederlandse legatie te ver
afgelegen was om binnen de verdedigingslinie te
vallen, had Knobel reeds op de tweede dag van
het beleg zijn toevlucht moeten nemen in de
Britse legatie. De Nederlandse legatie werd op
21 juni geplunderd en ging geheel in vlammen
op. Op 14 augustus, de laatste dag van het beleg,
werd Knobel door een kogel getroffen in de
linker dij. Pas op 1 september kon de Holland
met Knobel en een klein gezelschap aan boord
vertrekken om op 7 september in Shanghai aan
te komen.

Onder de missionarissen die buiten Peking
tijdens de Bokseronlusten omkwamen, waren de
Nederlanders Ferdinand Hamer, Gijsbertus
Jaspers, Jozef Dobbe en Andreas Zijlmans. De
wijze waarop zij om het leven kwamen, maakte
hen ware martelaren. De franciscanesser
missiezuster Kaatje Dierckx werd in oktober
2000 heilig verklaard7. Hoe gevoelig dit hele
onderwerp nu nog ligt, blijkt uit het feit dat de
Paus tijdens de heiligverklaring van de groep
van 33 missionarissen tevens een verzoenend
gebaar maakte: ‘Als er in het verleden fouten
zijn gemaakt – en is een mens ooit zonder
tekortkomingen? – dan vragen wij vergiffenis’.
Op 9 oktober keerde Hr.Ms. Holland met Hr.Ms.
Koningin Wilhelmina der Nederlanden van
Shanghai via Amoy en Swatow (voor
vlagvertoon) naar Indië terug, waar de schepen
op 7 november in Tandjong Priok aankwamen.
Een brief die op 19 juli uit Amsterdam was
verzonden, geadresseerd aan W. Bruinings,
Matroos 2de klasse, a/b Hr.Ms. Pantserschip
Holland, Hongkong of China (afb 4), was toen
nog steeds niet aan de geadresseerde bezorgd.

Afb 4 - Brief, op 19 juli 1900 uit Amsterdam verzonden, geadresseerd aan ‘W. Bruinings, Matroos 2de klasse,
a/b Hr.Ms. Pantserschip Holland, Hongkong of China’. De oorlogsbodem was 23 juni 1900 uitgevaren om de
Nederlandse belangen in China te beschermen, maar was door technische mankementen in Hongkong
opgehouden. De brief heeft Hr.Ms. Holland trouw gevolgd (zie afb 5 voor de achterzijde van de brief). Zelfs na
aankomst in Batavia werd de brief gezien de met blauw geschreven notitie door het Departement van Marine
doorgestuurd naar Soerabaja (ontvangen 21 november). Tangku, 10 km ten westen van de rede van Taku, was
de terminus van de trein naar Tientsin en Peking.
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Afb 5 - Achterzijde van de brief met doorgangsstempels Singapore to Hongkong (12/8/00), Hong Kong
(22/8/00), Shanghai (27/8/00). Vervolgens Tangku (5/9/00) op voorzijde en daarna terug naar Shanghai
(24/9/00). Via Tientsin (4/10/00), Swatow (23/10/00), Hong Kong (27/10/00) en (31/10/00), Swatow C
(4/11/00), NI Agent Singapore (12/11/00) naar Batavia (15/11/00). In de hoofdtekst zijn de scheepsbewegingen
van de Holland beschreven waaruit kan worden opgemaakt dat de brief telkens arriveerde wanneer het schip
reeds was vertrokken. Alleen het lange verblijf in Tientsin blijft onverklaard. Gezien de odyssee van vier
maanden die deze brief heeft doorstaan, kan niet geklaagd worden over de conditie van deze vermoeide getuige
van een roerige tijd.

Uit de 12 transitstempels aan de voor- en de
achterzijde van de brief (afb 5) kan worden
opgemaakt dat de brief de omzwervingen van de
Holland trouw had gevolgd maar telkens net te
laat arriveerde om te worden afgeleverd. Zelfs na
aankomst in Batavia op 15 november moest de
brief gezien de met blauw geschreven notitie
door het Departement van Marine worden doorgestuurd omdat het schip op 10 november naar
Soerabaja was vertrokken. Op de achterzijde is
keurig genoteerd dat de brief daar op 21
november is ontvangen.

Afb 6 - Tangku, het eindstation van de spoorlijn
tussen Peking en Tientsin.
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Dagen later, op 30 november, werd de
Nederlandse gezant Knobel door Hr.Ms. Piet
Hein op de rede van Taku afgezet, waarna hij
met de trein terugkeerde naar Peking (afb 6).
Nederlandse mariniers op herhaling, 1911
Van de financiële schadeloosstelling die China
werd opgelegd, kreeg Nederland 1,4 miljoen
gulden toebedeeld (0,2%). Aan Nederland werd
voor herbouw een stuk terrein beschikbaar
gesteld, vier keer groter dan het originele terrein.
Het nieuwe gebouwencomplex zou een kazerne,
een sportzaal en een paardenstal omvatten.
Volgens het Bokserprotocol mochten de
vreemde mogendheden beschikken over
gezantschapswachten ter verdediging van de
eigen legatie. Vanaf het begin werd deze functie
uitgevoerd door een detachement mariniers. In
1909 leek de rust in China teruggekeerd en
besloot de regering de legatiewacht op te heffen.
In 1910 vetrokken de laatste mariniers uit
Peking.
De rust bleek maar schijn. Door de Bokserepisode was het gezag van de Dynastie blijvend
aangetast. Sterker dan voorheen was de
weerstand gericht tegen de Mantsjoe-dynastie
die door de meerderheid van de bevolking, de
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zgn. Han-Chinezen, steeds meer als vreemde
overheersers werd gezien. De opstandige
beweging werd deze keer niet gedreven door
bijgelovige
boerenpummels,
maar
door
studenten en jonge Chinezen overzee8. De
beweging streefde naar een democratie naar
westers model en afzetting van de dynastie.
Belangrijke financiers waren rijke Chinezen in
Singapore en Malakka.
Het broeide vooral in de zuidelijke provincies.
November 1910, nauwelijks nadat de mariniers
waren opgestapt, brak een opstand uit in Canton
die ternauwernood kon worden bedwongen. Een
jaar later, op 10 oktober 1911, brak een
gewapende opstand uit in de zuidelijke provincie
Wuchang. De opstand nam snel in omvang toe,

met name toen legereenheden zich aansloten.
Toen keizerlijke troepen uit het noorden
oprukten en Hankow in centraal China
veroverden, concentreerden de revolutionairen
zich in Sjanghai. Op 3 november sloot de stad,
een belangrijk financieel en industrieel centrum,
zich bij de revolutionairen aan.
De ontwikkelingen in China werden door den
Haag aandachtig gevolgd. Op 16 oktober werd
een telegram van de consul in Sjanghai
ontvangen waarin werd gevraagd een
oorlogsschip te sturen om de Nederlanders te
beschermen. Het was tijd voor actie. Het
pantserdekschip Hr.Ms. Holland werd opnieuw
aangewezen zich ‘spoedigst’ in Shanghai te
melden.

Afb 7 - Ansichtkaart, na aankomst in Shanghai verzonden (1911) door een opvarende van Hr.Ms. Holland naar
Batavia. De kaart is gefrankeerd met een postzegel van Hongkong en afgestempeld door het Britse postkantoor
in Shanghai. Ovaal administratief stempel D.d.M. van het Departement van Marine in Batavia. Krabbel in
blauw potlood om de kaart door te zenden naar Hr.Ms. van Doorn in Ambon. Dit opnemingsvaartuig verrichtte
in die periode metingen van de zeebodem aan de Westkust van Nieuw Guinea.

Op een briefkaart die een van de opvarenden na
aankomst in Shanghai naar Indië verzond (afb
7), kunnen we lezen hoe hij dit heeft ervaren:
a/b HrMs Holland. Amice, in de ook jou bekende
haven zijn we zeer plotseling terecht gekomen.
Verbeeld je. Vrijdag 20 Oct vernamen we onze
bestemming. Dinsdagochtend d.a.v. reeds klaar
voor China. Vertrokken Woensdag 25 Oct. 4 Nov
hier gearriveerd. Drommels koud! Wintergoed
nodig! Van revolutie merk je anders hier niets
behalve witte vlaggen die aantonen dat hier alles
China Filatelie 2009

al
revolutionair
is.
Revolutionairen
beantwoordden ons saluut terwijl toch bij ons de
keizerlijke vlag geheschen was. We blijven
vermoedelijk lang hier, wellicht een paar
maanden. Nu, saluut. Hartelijke handdruk van
….
Op 1 januari 1912 werd in Nanking de republiek
China uitgeroepen met Sun Yat-Sen als president
en Nanking als hoofdstad. Een detail dat nog
moest worden geregeld: de Mantsjoe’s in Peking
waren nog steeds aan de macht. Zij hadden de
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opperbevelhebber van het leger, Yuan Shi-Kai,
tot
premier
benoemd.
Na
lange
onderhandelingen en talrijke complicaties werd
een compromis bereikt. Het hield in, dat de
Mantsjoe’s afstand deden van de troon (zij
zouden de wijk nemen naar Mantsjoerije).
Daartegenover trad Sun Yat-Sen af als president
ten behoeve van Yuan Shi-Kai. Op 15 februari
1912 werd Yuan president van de republiek
China.
Na aankomst van Hr.Ms. Holland in Shanghai,
werden 50 mariniers naar Peking gestuurd om
het Nederlandse gezantschap te beschermen.
Omdat het in 1912 onrustig bleef, keken de
vreemde mogendheden de kat uit de boom. Het
hele jaar verbleef Hr.Ms. Holland in Chinese
wateren. Er was tijd genoeg om een
professionele fotograaf te laten opdraven voor
het maken van een groepsfoto aan boord (afb op
de omslag)9. In de loop van 1913 werd de
republiek China geleidelijk door de vreemde
mogendheden erkend. In september was de
situatie zover gestabiliseerd dat Hr.Ms. Holland
werd teruggeroepen. Op 13 september was het
pantserdekschip weer thuis in Soerabaja.
De eerste Wereldoorlog
Om het vertrek van Hr.Ms. Holland mogelijk te
maken
was
besloten
een
permanente
legatiewacht in te stellen. Op 5 september 1913
arriveerde een 35 man sterke eenheid in Peking,
onder commando van eerste luitenant Haro
baron van Hemert tot Dingshof10. Zijn
manschappen werden jaarlijks vanuit Indië
afgelost. In augustus 1917 veranderde de taak
van zijn eenheid aanzienlijk toen de Chinese
regering Duitsland de oorlog verklaarde. Na
diplomatiek overleg kreeg de Nederlandse
gezantschapswacht de opdracht de Duitsers te
ontwapenen en de bewaking van het verlaten
Duitse legatieterrein over te nemen. Dat was
zeker nodig omdat het gerucht ging dat er nog
goud in het gebouw van de Deutsch-Asiatische
Bank zou zijn achtergebleven.
Uit deze periode dateert een briefkaart die door
een sergeant-majoor van de Nederlandse
gezantschapswacht naar Weltevreden werd
verzonden (afb 9).
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Afb 9 - Briefkaart, uitgegeven door de Russische Post
in China, verzonden door een sergeant-majoor van
de
Nederlandse
gezantschapswacht
naar
Weltevreden. De kaart werd geschreven op 3 oktober
1917, overeenkomend met 20 september volgens de
Juliaanse kalender. Poststempel van 22 9 17 van het
Russische postkantoor in Peking.

Filatelistisch aantrekkelijk is het gebruik van een
briefkaart uitgegeven door de Russische Post in
China. De kaart werd geschreven op 3 oktober
1917, overeenkomend met 20 september volgens
de Juliaanse kalender. Poststempel van 22 9 17
van het Russische postkantoor in Peking. Op de
achterzijde schrijft de afzender: Ik hoop dat alle
kaarten
in
uw
bezit
zullen
komen.
Verzamelaarpost uit een ver verwijderd land in
oorlog!
In 1918 werd de bewaking van de OostenrijkHongaarse legatie nog aan de taak van de
mariniers toegevoegd. Van Hemert liet extra
manschappen uit Indië aanrukken waardoor het
aantal mariniers in 1918 steeg tot 150. Door de
neutrale status van Nederland kreeg van Hemert
ook
een
belangrijke
rol
bij
de
belangenbehartiging van de geïnterneerde
onderdanen van de Centrale mogendheden11.
Deze situatie maakt duidelijk waarom post van
geïnterneerde Oostenrijkers in het kamp Wanschou-sze bij Peking niet via het Internationale
Rode Kruis in Genève, maar via het Nederlandse
Rode Kruis in den Haag hun weg naar
Oostenrijk vond (afb 10) 12. Na de Oorlog werd
van Hemert onderscheiden met het Pruisische
IJzeren Kruis 1914/1918 ‘Voor hulp aan Duitse
burgers te Peking’.
September 1920 besloot BZ de gezantschapswacht om budgettaire redenen op te heffen. De
laatste Nederlandse mariniers verlieten Peking
op 18 september.
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Afb 10 - Briefkaart, verzonden (1919) door een Oostenrijkse geïnterneerde in kamp Wan-schou-sze bij Peking
naar Wenen, bemiddeld door het ‘Nederlandse Rode Kruis / Informatie Bureau / Lange Voorhout 6 Den Haag’.
De belangen van de Oostenrijkse geïnterneerden in China werden behartigd door de commandant van de
Nederlandse gezantschapswacht in Peking, baron van Hemert tot Dingshof en de Nederlandse gezant, jhr
Beelaerts van Blokland.

Post Scriptum
Aan het verhaal over de Nederlandse mariniers
in Peking kan nog een aardige anekdote worden
toegevoegd. Tijdens de knokpartijen in het
uitgaansleven van Peking waren de Amerikaanse
mariniers in de minderheid tegenover de
landmachtmilitairen van de andere buitenlandse
mogendheden. Toen zij tussen 1913 en 1920
versterking kregen van collega-mariniers uit
Nederland, schiep dat een band of brothers.
Ruim twintig jaar later, bij de oprichting van de
mariniersbrigade
tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog, kwam deze band goed van pas.
De jonge kapitein Holcombe van de
Amerikaanse legatiewacht in Peking, inmiddels
opgeklommen tot luitenant-generaal, zorgde
ervoor dat procedures werden versoepeld zodat
oorlogsvrijwilligers uit bevrijd Nederland de
gespecialiseerde
Amerikaanse
mariniersopleiding in Camp Lejeune konden volgen13. Zo
had de aanwezigheid van Nederlandse mariniers
in China tijdens de Eerste Wereldoorlog nog een
vervolg in Amerika tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Noten

1 Geledraak.nl Boek: Soldaten van God; over de missie in China (2007)
2 Preston, D. The Boxer Rebellion (New York, 2000)
3 55 Days at Peking (1963) met Charlton Heston en Ava Gardner in de hoofdrollen.
De film werd opgenomen in Spanje. Er waren zoveel Chinese figuranten nodig dat
in Spanje tijdens de opnameperiode praktisch geen Chinees restaurant meer open
was.
4 Siem, H. Ansichtkaarten en postgeschiedenis? [1] (Filatelie, mei 2008)
5 Siem, T.H. De Chinese minderheid in Nederlands-Indië (Filatelie, maart 2009)
6 De beschrijving van de politieke besluitvorming in Nederland is ontleend aan: van
der Peet, A.J. Belangen en prestige. Nederlandse gunboat diplomacy omstreeks
1900 (Amsterdam 1999)
7 Geledraak.nl Kaatje Dierckx heilig verklaard (01-10-2000)
8 En.wikipedia.org Xinhai Revolution
9

Afbeelding geplaatst met toestemming van het
Maritiem Museum, Rotterdam
10 Heijveld, W Voor de poorten van het Hemelse Rijk

Mars et Historia (2004

nummer 3)
11 Bosscher, P.M. Hemert tot Dingshof, Haro baron van (1879-1972) in
Biografisch Woordenboek van Nederland, online
12 Het Nederlandsche Roode Kruis, Collectie dr. T.H. Siem

René Hillesum

Filatelie (Roosendaal 2002)
13 nl.wikipedia.org Mariniersbrigade in Nederlands-Indië

Het Jaar van de Tijger
Bizzy Bee
China Filatelie 2009
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China
Op de 13e februari veranderde het leven in de
meeste Aziatische landen drastisch. Het was
Chinees Nieuwjaar en dat betekent dat bedrijven
driftig aan het opruimen en schoonmaken slaan,
ook de normale huishoudens ontkomen niet aan
deze schoonmaakwoede. Zakelijk wordt ervoor
gezorgd dat alle rekeningen betaald zijn en
diegene die de scepter in de huishouding zwaait
heeft dan allerlei zoetigheid in huis en voor het
voor de maaltijden benodigd voedsel is gezorgd.
Pas dan kan dit grote familiefeest beginnen. Er
wordt bij gepraat terwijl de Mahjong stenen op
de harde tafels kletsen, en er wordt braaf gegeten
en stevig gedronken.
Deze keer is het jaar van de Tijger aan de beurt.
Door de gebeurtenissen eeuwen lang te volgen
en te noteren zijn ze er zo langzamerhand achter
wat ons in het jaar van de Tijger te wachten
staat.
Het gehele jaar wordt niet zo vredig en rustig.
Men kan grote veranderingen in je levenspatroon
verwachten, wees op je hoede. Politiek gezien,
kun je grote verschuivingen verwachten en
dreigt het naar revoluties en er hangt zelfs een
oorlogsdreiging in de lucht. Het jaar is geschikt
om veranderingen door te voeren.
Hoe wordt dit jaar nu beleefd door iemand die
geboren is in het jaar van de RAT: hij zal zich
dit jaar niet erg veilig voelen en dicht bij mensen
blijven die hem aardig vinden.
Mensen geboren in het jaar van de OS zullen
zich dit jaar bang en nerveus voelen. Ze vinden
het hele jaar gevaarlijk! De meesten zullen
veelal thuis blijven en wachten op betere tijden.
Die geboren zijn in het jaar van de Tijger, zijn in
hun element. Ze kunnen doen wat ze willen het
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geluk lacht ze toe. Dit is voor hen de kans om
belangrijke zaken aan te pakken.
Voor hen die geboren zijn in het jaar van de
KAT wordt het een ongemakkelijk jaar. Zij die
normaal van rust en vrede houden zullen de
veranderingen die hun rust verstoren gaan haten
Die in het jaar van de DRAAK geboren zijn
trekken zich niets aan van al de herrie die
ontstaat. Het feestbeest heeft daar geen last van.
Hij krijgt de gelegenheid om te schitteren en zal
opvallen.
Geboren in het jaar van de SLANG vinden dat
het leven op zich al druk genoeg is. Slangen zijn
wijs en trekken lering uit al dat rumoer.
Voor hen die in het jaar van het PAARD
geboren zijn zullen voordeel gaan halen uit al die
veranderingen. Zelfs de kans dat ze huis en
haard verlaten is groot. Er verandert beslist iets!
Arme GEITEN nu iedereen zo druk is met
veranderingen in de wereld let er niemand op de
geit en die komt er bekaaid van af!
Diegenen die geboren zijn in het jaar van de
AAP doen er goed aan zich aan de zijkant op te
stellen en vooral veel te lachen. Zij zijn de
vrolijke toekijkers en ze zien het nut van al die
veranderingen helemaal niet in.
Geboren in het jaar van de HAAN vinden al die
veranderingen maar niks. Ze zijn het er niet mee
eens en voor hen wordt het een heel moeilijk
jaar.
Geboren in het jaar van de HOND bevinden zich
in hun element. En kan nu eindelijk eens tonen
dat hij het met de veranderingen eens is. Dit jaar
is hij erg gelukkig.
Voor hen geboren in het jaar van het VARKEN
leunen tegen het: Nou en? aan. Verander maar,
wij passen ons wel aan! Omdat “varkens”
doorgaans erg vrijgevig zijn nemen ze niet eens
de tijd om de veranderingen te bekritiseren.
Bij dit artikel wat afbeeldingen van
zegeluitgiften ter gelegenheid van het Jaar van
de Tijger
Ik wens u een succesvol jaar, vooral niet bang
zijn!
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Hong Kong (1998)

Taiwan

Canada
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Chinese postale informatie-labels - 5
Ai Li-shan
In de vijfde aflevering in deze serie worden weer
enkele labels vertoond die erg lijken op degenen
uit de aflevering in het vorige bulletin.

Republiek China Informatie-slip #14
Gebruikt in Shanghai, 1-28 augustus 1948
Afmeting: 71 x 106 mm
Rode druk met vette karakters in zwart op zeer
dun (0,05 mm), wit papier

Waarom arriveerde deze gewone brief zo snel?
Omdat deze gewone brief per luchtpost
verzonden is door de posterijen!
Luchtpost gaat als eerst per vliegtuig. Als er
plaats over is kan er ook gewone post vervoerd
worden. Om van snelle bezorging verzekerd te
zijn, gebruik alstublieft luchtpost!

#15

SNEL! SNEL!! SNEL!!!
Onlangs zijn de luchtpostroutes hersteld en er
zijn
frequente
vluchten
beschikbaar.
Luchtpoststukken worden daardoor snel besteld!
Door de moeilijkheden bij transport over land
kan andere post niet snel afgeleverd worden.
Voor snellere bezorging, gebruik alstublieft
luchtpost!
Republiek China Informatie-slip #15
Gebruikt in Nanking, 27 februari 1947
Afmeting: 70 x 106 mm
Rode druk op dun (0,07 mm), wit papier
Dit is een van de weinige labels die buiten
Shanghai gebruikt is en hij is daardoor schaars

Republiek China Informatie-slip #16
Gebruikt in Shanghai, 7 februari 1947
Afmeting: 40 x 80 mm
Rode druk op medium (0,09 mm), wit papier

SNEL! SNEL!! SNEL!!!
Vanwege de problemen met transport over land
is deze brief per luchtpost bezorgd. Laat de
China Filatelie 2009
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afzender alstublieft weten voortaan luchtpost te
gebruiken.

Gebruik voor het verzenden van uw post
alstublieft ook luchtpost voor snellere bezorging.

Chinezen uit Indonesië naar China

M.S. Tjiwangi
Bizzy Bee
Toen ik in het bondsblad Filatelie enkele
verhalen had gelezen over de Chinezen in
Indonesië, kwamen er allerlei beelden voor mijn
geestesoog die met Chinezen te maken hadden.
Nu heb ik een kleine 44 jaar met ze opgetrokken,
zowel aan de wal als aan boord, want ik heb heel
wat jaartjes gewerkt voor de Java-China-JapanLijnen. Begonnen op schepen en de hele wereld
gezien meestal op de zuidelijke kant van de
wereldbol.
Nergens stond te lezen hoe ze in Indonesië en
Malaysie terecht kwamen,doch dit zat zo.
Ze kwamen per schip! De schepen van de
J.C.J.L. (ook wel Just come just left genoemd)
voeren met een Chinese bemanning. Alleen de
officieren kwamen uit Nederland, en dat was ook
het land waar de schepen gebouwd waren en er
echter nooit meer terug kwamen. Alles was dus
Chinees wat de klok sloeg. De Chief Tally en de
Hofmeester als ook de Bootsman en de Number
One.
De echte baas van de Chinezen aan boord was:
de Compradoor. Alle communicatie liep via
hem. Hij beheerde ook de keukens waar er twee
van waren. Een voor de Crew en een voor de
Passagiers. En omdat er meestal drie klassen
waren werd er een uitzondering gemaakt voor de
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tussendek passagiers. Die hadden namelijk een
eigen keuken op het hoofddek. De compradoor
was niet alleen de rechterhand van de
gezagvoerder doch een invloedrijke figuur van
goede Chinese “komaf” met contacten in vrijwel
elke haven langs de Zuidchinese kust die door
ons werd aangedaan als wel in Malaysia en
Indonesia.
Als er in Indonesia of Malaysia werkvolk nodig
was zorgde de Compradoor dat de zo genaamde
”Contract koelies” er kwamen. Zijn contacten
boekten de passagiers en hij zorgde dat ze een
plekje op het dek kregen van vier voet bij negen
voet en dat er tijdens de overtocht voor het eten
werd gezorgd. Aan het einde van de tweede
Wereldoorlog verdween de Compradoor van het
scheepstoneel en toen Mao Tse Tung Shanghai
had ingenomen werden de Chinese havens niet
meer aangelopen.
In 1955 tot 1956 voer ik op de Tjiwangi dat
samen met het zusterschip Tjiluwah de Dienst
Hong Kong, Malaysia en Indonesië onderhield.
Het schip had eerste en tweede klas passagiers
en was ook ingericht voor het vervoer van
dekpassagiers. D.w.z. dat er op het hoofddek
toiletten en douche ruimtes aanwezig waren
alsmede een keuken ingericht voor het maken
van Oosterse maaltijden.
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Het was in die periode dat President Soekarno
niet erg gesteld was op de Chinezen in zijn land
omdat die de handel en het bankwezen in beheer
hadden en het goed bestuurden.. Hij greep op
zijn manier in. Alle Chinese namen moesten
verdwijnen en Indonesisch worden. Want dan
waren het weer Indonesiërs die de touwtjes in
handen hadden. Doch dat was tegen het zere
been van de Chinezen die duizend jaren oude
tradities hadden met de familie naam. Vooral de
jongere goed opgeleide Chinezen voelden zich in
dit klimaat niet erg thuis en gingen in
verenigingsverband oplossingen zoeken.
Als ze niet meer gewenst waren in wat zij hun
land noemden dan gingen ze wel het Moederland
helpen, want die konden best mensen gebruiken
die drie talen spraken en Ingenieurs- juristen- en
zakenopleidingen hadden. En zo geschiedde.
De vroegere compradoor Yip Pak kwam weer in
zijn rol en via het Hoofdkantoor in Hong Kong
regelde hij de passage voor zo’n vijfhonderd
jonge mensen van Djakarta naar Hongkong.
Gelukkig waren er in het magazijn nog genoeg
stapel/bunk bedden om het hele hoofddek zowel
op het voorschip als het achterschip te voorzien
en om te bouwen tot slaapzalen.. De toiletten en
douches werden weer aangesloten en in
bruikbare toestand hersteld en de keuken op het
hoofddek van nieuw kommaliewant voorzien.
De meisjes op het voorschip en de jongens op
het achterschip. In de avond gingen aan het
einde van de Platvoetwacht (20.00 uur) de
hekken van de dienstgang dicht om aan het einde
van de Dagwacht (08.00 uur) weer open te gaan.
De keuken ging open en het ontbijt werd
geserveerd met lopend buffet! Daarna
veranderde het hoofddek in een soort kermis met
veel dans en muziek waar ook de tweede
stuurman en een commissie van vier weinig grip
op hadden. Doch tegen 20.00 uur werden er weer
koppen geteld om er zeker van te zijn dat
niemand overboord was geraakt en iedereen in
zijn eigen bed terecht kwam. Om tien uur ging
het licht uit en om zes uur in de ochtend weer
aan.
De overtocht duurde zo’n vijf dagen en de twee
schepen hebben op tien reizen elk zo’n kleine
10.000 hoog opgeleide jongelui naar het
Moederland gebracht om te helpen bij de
opbouw. Het ontschepen verliep net zo vlot als
het aan boord komen. De schepen meerden af
aan het Ocean Terminal en de politie zette een
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looppad af naar Kowloon terminal waar de trein
al stond te wachten om ze al zingend naar het
Moederland te brengen.
Wat daar van ze terecht gekomen is kunnen
toeristen die China bezoeken met eigen ogen
aanschouwen. Indonesië is Indonesië gebleven,
de handel en veel hotels zijn nog steeds in
handen van Chinezen met een Indonesische
naam. Doch China is zelfs in Amerikaanse ogen
zo snel vooruit gegaan dat regeringsleiders er
goed aan doen e.e.a. goed in de gaten te houden.
Ook zakenlieden die beurzen bezoeken en
handelsmissies die uitgenodigd worden om de
banden wat nauwer aan te halen moeten er op
bedacht zijn dat er onder de vriendelijk
glimlachende Chinezen mensen rondlopen die
perfect hun talen beheersen inclusief de
Nederlandse.
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Veilingnieuws
Buitengewone opbrengsten VRC
Bij de laatste veiling van John Bull in Hong
Kong eind november 2009 zijn opmerkelijke
opbrengsten gerealiseerd. Deze opbrengsten zijn
zó hoog dat ik u deze niet kan onthouden:

Chinese verzamelaars in feite investeerders en
speculanten zijn.

Catalogus nr:
opbrengst:
Keizerrijk Mi. 29 in postfris paar
€ 8.625,Keizerrijk Mi. 30 in postfris paar
€ 1.380,Keizerrijk Mi. 33 gestempeld
€ 5.980,VRC Mi 648-55 B postfrisse randstukken
Mei Lan Fang ongetand
€ 3.450,VRC Mi Blok 8 Mei Lan Fang postfris € 7.450,In de veiling werden dus een aantal zegels
aangeboden met het ontwerp “The Whole
Country is Red”, waaronder het uiterst zeldzame
grote zegel. De zegels werden op de dag van
uitgifte al weer teruggetrokken, waarschijnlijk
omdat Taiwan op de kaart niet rood gekleurd
was. Ontwerper van de zegels Wang Wei Sheng
was bij de veiling aanwezig. Hij vertelde dat hij
in 1968 vreesde gestraft te worden voor zijn
vergissing. “Een tijd lang was ik bang in de
gevangenis te zullen komen”, zei hij,
“Functionarissen vertelden me dat het een erg
grote fout was, maar uiteindelijk gebeurde er
niets”.
VRC Mi A1027 Whole Country is Red
in postfris blok van 4
€ 230.000,VRC Mi A1027 idem, beschadigd
ongebruikt exemplaar
€ 35.650,VRC Mi A1027 idem, gestempeld
€ 27.600,VRC 1968 Yang W83, Whole Country
is Red in groot formaat, postfris,
met gebreken
€ 368.000,- !!
VRC Mi blok 19 Study Science
€ 1.035,Hoewel wij hier nog niet van de crisis af zijn,
laten de Chinezen zich niet ontmoedigen.
Ongetwijfeld worden deze prijzen betaald door
Chinezen die steeds rijker worden. Het aantal
Chinezen dat zich alles kan permitteren op
filatelistisch gebied wordt steeds groter.
Chinezen zijn nog steeds niet bevoegd om
bankrekeningen aan te houden en van oudsher
werden postzegels als vervanging
van
betaalmiddelen beschouwd. Dit idee is nog
steeds diep geworteld. Bedenk dat de coupure
met de hoogste waarde in China nog steeds US $
10 is. Geen wonder dat in de praktijk vrijwel alle
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Op 31 januari 2010 vond er in Hong Kong een
veiling plaats van Interasia Auctions, waarvoor
een aparte full-colour catalogus is samengesteld
van de niet-uitgegeven zegels van de Culturele
revolutie. Deze zegels zijn op het laatste moment
niet uitgegeven omdat ze van uit politiek
oogpunt als controversieel werden beschouwd.
Het gaat om 5 verschillende zegels, welke zijn
afgebeeld in de Yang. Zo werd Yang W 82 in
postfris blok van 4 aangeboden met een
opbrengst van € 580.000. Een postfris exemplaar
van de ‘grote Whole Country is Red’ (W83)
bracht hier € 300.000 op. Mao’s boodschap aan
de Japanse arbeiders (W84, afgebeeld in het
vorig bulletin) ging voor € 80.000 van de hand.
Kavel 1173 in deze veiling was de helft van een
door midden geknipt, beschadigd zegel, en wel
met de afbeelding van Lin Biao. Taxatie: €
80.000,-, opbrengst: € 150.000! Het gaat hier dus
om een HALF zegel! Zie ook pag. 94.
Ed Boers
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Proefdrukken van Taiwan blok met varens
Ai Li-shan
Op 26 november 2009 gaf de
Taiwanese post een serie van 4
zegels met de afbeelding van
varens uit. Bovendien werd een
velletje uitgegeven. Wat de
uitgave speciaal maakt is dat er
ook een folder werd uitgegeven
met de beschrijving van de
uitgifte in Chinees en Engels. In
de folder zit een serie zegels en
het
uitgegeven
velletje.
Bovendien zit er een proefdruk in
en een ongetand blok met
specimen-overdruk
(het
uitgegeven blok is wel getand).
Velletje 1,
uitgegeven

normaal,

zoals

Velletje 2, proef (zegels zonder
zwartdruk) met controlenummer
Velletje
3,
ongetand
specimenopdruk (balkjes
waarde)

met
over

Er worden veel van zulke folders
uitgegeven, maar deze is wellicht
bijzonder interessant. Merk op dat
de controlenummers per folder
overeen komen tussen beide
velletjes. We kunnen verwachten
dat deze producten ook via online
veilingen in omloop komen,
misschien ook als ongetande strip
Ik begrijp dat de verkoop niet erg
hard ging, dus wellicht is er nog
de kans er een te bemachtigen via
www.post.gov.tw.
De
verkoopprijs is NT$280, de
oplage is 50.000 stuks.
Ik heb er een gekocht en ik wil
het geheel laten inlijsten om aan
de muur te hangen. Een mooi
product voor een redelijke prijs!

China Filatelie 2009
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Shanghai-zegels, vals en echt
Hendrik Oranje & Rob Ronde
Verschillende postzegel veilinghuizen sturen de
door hun uitgegeven catalogussen naar
geïnteresseerde verzamelaars toe. Wij richten
dan onze aandacht op aangeboden kavels
uitgegeven in China.
Hendrik attendeerde me op een Shanghai Dragon
zegel uitgegeven in 1866. Chan catalogus nr. LS
36* afgebeeld in een Nederlandse veilingcatalogus onder kavel nr. 718. Deze zegel is
echter vals als een kraai.

1

2

In figuur 1 het aangeboden zegel (Benzinger
vervalsing type TC) en fig. 2 een echt exemplaar
(printing nr. 73 olive green 6 ca.)

3

4

Ook in de catalogus van de “China Philatelic
Society of London” Postal auction van 12 juni
2009 staat onder kavel nr. 19 (1866 Stanley
Gibbons # 28, Modern Numerals 1ca dull blue*)
een reprint exemplaar afgebeeld dat voorzien is
van een middenstuk welke een afdruk is van een
nieuw cliché. Zie hiervoor fig. 4.
In fig. 5 is een echt exemplaar afgebeeld,
printing nr. 52 blue p 64 SG. uitgegeven in 1866,
welke is overgenomen uit “The First Issue of
the Shanghai Local Post” figuur nummer P 66.
China Filatelie 2009

5
Wij gaan er ten allen tijde van uit dat de door
veilinghuizen aangeboden kavels 100% echt
zijn. In het algemeen moet echter gezegd worden
dat het herkennen van vervalsingen een
specialisme is, waar een jaren lange ervaring aan
vooraf gaat. Het onderscheiden van een
falsificatie van een echt exemplaar is weinigen
gegeven!
Uit bovenstaande volgt dat het loont om advies
in te winnen bij de keurmeesters van onze
Studiegroep over de genoemde eerste emissie
van drakenzegels en andere duurdere objecten.
De Nederlandse veilinghouder is inmiddels op
de hoogte gesteld van de valse aangeboden
zegel, maar tot op heden hebben wij nog geen
reactie mogen vernemen over
“Hoe te
voorkomen dat valse zegels worden opgenomen
in veiling catalogussen. Er zijn nl. zeer veel
vervalsingen bekend, zo vertelden Hendrik en
Ed Boers mij. Er zijn leden die falsificatie
verzamelingen bezitten en nog steeds uitbreiden.
Ook zijn er in onze bibliotheek, onder beheer
van
Jozef
Wagemakers,
falsificatie
verzamelingen opgenomen.
In het maandblad Filatelie 2009-06 lazen wij op
blz. 413 dat de Bondskeuringdienst van de
KNBFV, de tarieven aanpast met ingang van 1
juni 2009. Het minimum tarief gaat omhoog van
10 naar 12 Euro per object
plus de
verschuldigde portokosten. Dit tarief geldt voor
zowel binnenlandse als buitenlandse zegels.
Wie gaat de Chinese zegels echter keuren?? We
zullen die vraag binnenkort wellicht aan het
Bondskeuringsbureau voorleggen.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China

25 juli – serie 2009-14
Natuurreservaat Sanjiangyuan betekent de bron van drie rivieren. Zo genoemd omdat het gelegen is
aan de bovenloop van de Hangjiang, Haunghe en Lancan rivier. Bestrijkt een oppervlakte van 152.300
vierkante kilometers in het zuiden van de provincie Qinghai. Het thuis van ’s werelds hoogstgelegen
moerasland. Drie zegels se-tenant van 1,20 yuan.
(3-1) Gelandandong de hoogste met sneeuw bedekte berg in het Tanggula gebergte.
(3-2) Eling meer, het belangrijkste natuurlijke reservoir in het oorsprongsgebied van de Gele rivier en
is daar één van de twee grootste meren voor opslag van zoetwater. De andere is het Zhaling meer.
(3-3) Dza Chu is de hoofdstroom van de Lancang rivier die samenvalt met de Angqu rivier.

18 juli – serie 2009-15
Great Hall of the People. Gebouwd in 1959 en naamgegeven door Mao, heeft een vloeroppervlak van
171.800 vierkante meter. Naast het grote auditorium met 10.000 stoelen, de banketzaal, de
conferentiezaal voor het vaste comité van de NPC, huisvest het gebouw ook 34 ontvangst kamers
vernoemd naar verschillende provincies, autonome gebieden, gemeenten en speciale administratieve
gebieden van het land.
Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag zijn 2 zegels van 1,20 yuan uitgegeven en een
postzegelboekje met dezelfde zegels.
2 augustus – serie 2009-16
Labrang klooster gelegen in het graafschap
Xiahe, Gansu provincie, een van de grootste
kloosters van de Geluk school van het Tibetaanse
Buddisme gesticht in 1709. Twee zegels setenant elk 1,20 yuan.
(2-1) Grand Sutra Hall (2-2) Gongtang Pagode
14 augustus – serie 2009-17
De gezamenlijke uitgifte met Ukraïne. Twee
zegels van 1,20 yuan.
(2-1) De Stork toren gelegen aan de oever van de
Gele rivier in de westelijke voorstad van Puzhou
in de Ashanxo provincie. Opgericht gedurende
de Northern Zhou Dynastie (557-581). Door
brand verwoest in de oorlog in de vroege Yuan (1279-1368) en gerenoveerd in 2002.
(2-2) De Gouden Poort gebouwd in de 11de eeuw was de feestelijke toegang naar de stad Kiev in
Ukraïne.
China Filatelie 2009
22

27 augustus – serie 2009-18
Huanglong een van de hoogstgelegen natuurgebieden in China. Een gebied van 700 vierkante
kilometer in het graafschap Songpan, Sichuan provincie. Drie zegels van 1,20 yuan en een blokje van
6 yuan. (3-1) Welkome gast vijver; (3-2) Blinkende vliegende waterval; (3-3) Muni geul
Blokje: De 5-kleuren vijver
9 september – serie 2009-19
De voorganger van de Nationale Bibliotheek van China was de in
1909 opgerichte Hoofdstad Bibliotheek. De huidige bibliotheek met
zijn hoofdkwartier in het noorden van Beijing in het Zizhuyuan park
(2-1) en de Oude boeken Bibliotheek ten westen van het Beihai
Park (2-2) is nu één van de grootste en meest modern uitgeruste
bibliotheken in de wereld. Twee zegels van 1,20 yuan.

13 september – serie 2009-20
De Tang dynastie (618-907) wordt beschouwd als de gouden eeuw van klassieke Chinese poëzie.
Dichters als Li Bai, Du Fu, Wang Wei en Bai Juyi vertegenwoordigen het beste van de Chinese
klassieke dichtkunst. Sun Zhu uit de Qing dynastie (1644-1911) heeft een selectie van 310 gedichten
van hen bijeengebracht onder de naam “300 Tang Gedichten”.
Zes gedichten op een velletje met alle zegels van de serie in de waarden
van 4 maal 1,20 yuan, 1,50 en 3 yuan.
China Filatelie 2009

23

17 september – serie 2009-21
Het honderdjarige bestaan van de Lanzhou universiteit, voor 1945 genaamd Gansu school van wet en
politiek wordt gevierd met een zegel van 1,20 yuan.

21 september – serie 2009-22
De zestigste verjaardag van de Chinese People’s Political
Consultative Conference (CPPCC) is de aanleiding voor
het uitbrengen voor 2 zegels van 1,20 yuan met het
embleem en het gebouw van de CPPCC.

26 september – serie 2009-23
Het grote kanaal van Beijing-Hangzhou heeft een lengte van 1794 kilometer. Loopt door de stedelijke
gebieden van Beijing, Tianjin en de provincies Hebei, Shandong, Jiansu en Zhejiang. Zijn bijna 1000
jarige geschiedenis heeft een grote architecturale en culturele erfenis achtergelaten. Het kanaal heeft
sinds zijn ontstaan een belangrijke rol gespeeld in de scheepvaart, irrigatie, overstromingsbeheer,
drainage en de samensmelting van grondstoffen en heeft de culturele uitwisseling bevorderd.
Zes zegels van 1,20 yuan en een blokje van 6 yuan.
(6-1) De lantaarnverlichting pagode
(6-2) Paleis van de godin van de zee
(6-3) Shanxi-Shaanxi gildezaal
(6-4) Qingjiang waterpoort
(6-5) Wenfeng pagode
(6-6) Gongchen brug
Blokje: Een 1000 li verkeersader
D.v.E
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25 juni 2009 Vlinders (SP 531)
Om natuurbehoud onder de aandacht te brengen werd een blokje (0,8) in de
vorm van een vlinder uitgegeven. Op het blokje vier op Taiwan voorkomende
vlinders.
$ 5 (0,8) Papilio xuthus; aziatische zwaluwstaart
$ 5 (0,8) Triodes aeacus formosanus; henghun vogelvleugel
$ 12 (0,8) Graphium agamemnon; vlaamse gaaistaart
$ 12 (0,8) Papilio paris nakaharai; Parijse pauwoog.

16 juli 2009 Wereldspelen 2009 (COM 314)
De “Ïnternational World Games Association” is een organisatie die sinds 1981
om de vier jaar (1993 in Den Haag) wedstrijden in verschillende sporten
organiseert. Dit jaar in Kaohsiung, de grote havenstad in het ZW van Taiwan).
Twee zegels en een velletje met de twee stadions waar de spelen werden
gehouden.
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$ 5 (1,2) Kaohsiung Arena, met twee mascottes rechtsonder
$ 12 (1,2) Hoofdstadion met rechtsonder het logo van de spelen.
Lichtblauw velletje (0,9) met de twee zegels met linksboven de Draak en
Tijger pagoden in Tsoying en rechtsonder de “skyline” van Kaohsiung.

20 juli 2009 Kunstschatten (SP 235)
Een viertal kunstvoorwerpen uit de verzameling van het Nationaal
Paleismuseum in Taipei.
$ 5 (0,9) Twee gouden kalebassen (Ch’ing)
$ 5 (0,9) Gouden kom (18e eeuw)
$ 12 (0,9)) Urn met jade, robijn, emerald en topaas (ca. 1700)
$ 12 (0,9) Vergulde wijnkan (Ch’ing).
Velletje (0,8) met de vier zegels en detail van de kalebas.
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29 juli 2009 Kinmen (SP 533)
Onder het onderwerp Landschappen hier vier zegels met afbeeldingen van
Kinmen (Quemoi),
het eiland onder de kust van Fukien (zie het artikel in het vorige Bulletin).
$ 5 (1,0) Gu Ning Hoofd (NW kust)
$ 9 (0,9) Tunnel in de Berg Zhai (ZW)
$ 10 (0,9) Ch’ing Tien zaal, uitgehakt in grot.
$ 10 (0,9) Tai Hu, groot meer met zoet water.

7 augustus 2009 Moderne Taiwanese Schilders (SP 534)
Vervolg op de in december 2002, november 2003 en maart 2004 uitgegeven
zegels nu twee met afbeeldingen van schilderijen van Lin Yu-shan (19072004) uit het Taipei Fine Arts Museum.
$ 5 (0,8) Op weg naar huis; vrouw met waterbuffel
$ 25 (0,8) Twee ossen tussen cactussen.
De twee zegels zijn verbonden met een tussenzegel met afbeelding van loep
boven het $5 zegel.
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26 augustus 2009 Kinderliedjes (SP 535)
Vervolg op de eerder in 1998,1999 en 2001 uitgegeven zegels.
$ 5 (1,2) Kind met pop
$ 5 (1,2) Speelgoedtrein
$ 5 (1,2) Regen in de vijver met twee vissen
$ 5 (1,2) Poppenkoning met Huzaar

5 september 2009 Deaflympics Taipei 2009 (COM 315)
De voorlopers van de Deaflympics waren de “Wereld Spelen voor
Gehoorgestoorden”. In 2001 werden deze spelen door het I.O.C. erkend. In
september 2009 was Taipei de gastheer voor deze spelen waaraan atleten uit
80 verschillende landen deelnamen,
$ 5 (0,9) Badmintonspeler en hardloper.
$ 25 (0,8) Taekwondo en tennisspeler met achtergrond gestileerd oor.
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14 oktober 2009 Bloemen (II) (DEF 129)
Na de uitgifte van 12 maart volgen hier wederom een viertal bloemen.
$ 1 (6,0) Calliandria emarginata, oftewel poederzuchtje
$ 2,50 (2,0) Bombax ceiba, katoenboom
$ 10 ( 20) Delonix regia, bosvlam
$ 32 (4,0) Spathodea campanulata, fonteinboom.

9 oktober 2009 Taifoen Morakot Toeslagzegel (CHA 6)
Op 7 augustus 2009 trok een zeer zware taifoen over het zuiden en oosten van
Taiwan, veel slachtoffers en veel schade achterlatend. Om een bijdrage te
leveren voor steun aan de slachtoffers werd een velletje (0,6) met twee zegels
van $25 plus $ 25 toeslag uitgegeven.
Op de zegels en het velletje afbeeldingen van de overstroming en de schade.
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12 november 2009 Wenszegels (DEF 131)
Twee velletjes met ieder 2x10 verschillende wenszegels van resp. $ 3,50 en $
5, van parels tot ballonnen en van (rode?) champagne tot klaver. Tussen de
zegels een strook met de wensen in het chinees en het engels. Oplage 0,8 elk.

26 november 2009 Varens (SP 536)
Vanwege de hoge dichtheid van varens wordt Taiwan wel het Koninkrijk van
de Varens genoemd. Hier een viertal zegels met op het eiland voorkomende
soorten.
$ 5 (1,00) Asplenium nidus; vogelnest varen
$ 9 (0,95) Cyathea spinulosa; Taiwanse boomvaren
$ 12 (0,95) Cyathea lepifera; boomvaren
$ 25 (0,95) Cibotium taiwanense; komt alleen op Taiwan voor.
Een velletje (0,85) met de vier zegels op een varenbos achtergrond. Dat wordt
in het Bulletin afgebeeld in een apart artikel.
1 december 2009 Chinees Nieuwjaar (SP 537)
Zondag 14 februari 2010 begint volgens de Chinese kalender het jaar van de
Tijger. Een tweetal zegels met tijgers die dit jaar optimistisch inluiden.
Afbeeldingen op pag. 104.
$ 3,50 (4,0) Staande tijger met het karakter Tijger
$ 13 (1,5) Liggende tijger met de karakters die de plaats van het jaar in de
60 jarige cyclus aangeven.
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Een velletje (1,4) met een zegel van $ 12 met een sluipende tijger op een
afgerold doek met links boven, horizontaal de karakters voor “nieuw jaar
postzegel”.

9 december 2009 Anti-Corruptiezegel (SP 538)
Om de internationale actie tegen de corruptie te ondersteunen werden twee
zegels uitgegeven.
Op de zegel de wereldbol met lengte- en breedtegraad lijnen die het Chinese
karakter Lian (zuiver en eerlijk) weergeven.
$ 5 (1,0) Wereldbol met blauwe achtergrond
$ 25 (0,9) Idem met paarse achtergrond.
Het getal 1209 boven de globe slaat op de uitgifte datum.
NB. Achter de waarde van de zegels is tussen haakjes de oplage in miljoenen
vermeld.
GvDr
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