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Redactioneel
Het eerste nummer van de jaargang 2010 valt
weer bij u in de bus als het jaar een flink eind op
streek is, maar nu is er ook weer een aardige
hoeveelheid artikelen die de moeite van het
wachten zeker waard zijn.
Na een tijdje is er weer een aflevering uit de
serie over de ‘tweelinguitgiften’ van de
Volksrepubliek. Dit keer zijn Polen en
Oostenrijk aan de beurt.
Uw speciale aandacht voor een artikel van ons
medelid Jaap Eijkenduijn over de eerste Japanse
zegels.

2

mei 2010
Hendrik Oranje leidt ons samen met Rob Ronde
verder
door
de
geheimen
van
de
Lokaalpostuitgiften van het eind van de 19e
eeuw.
Onze vaste medewerker Ai Li-Shan levert ook
weer een drietal interessante bijdragen.
We tonen een aantal fraaie gelegenheidsvelletjes
met ontwerpers van Chinese postzegels en
natuurlijk ook weer de nieuwtjes. Dit keer alleen
van de Volksrepubliek, maar voor Taiwan halen
we dat de volgende keer vast weer in.
De volgende keer, tsja… Ik hoop dat dat nog
voor de zomer zal zijn, maar dan ben ik wel
afhankelijk van uw medewerking! Ik heb nog
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precies één artikel op voorraad en daar is geen
blad mee te vullen. Dus ik herhaal nog maar eens
de
oproep:
uw
bijdragen
over
ons
verzamelgebied, groot of klein, zijn altijd
welkom!
Intussen veel leerplezier!

Bestuursmededelingen
Verslag Bijeenkomst zaterdag 10 april 2010
De voorzitter opende de jaarvergadering en
verwelkomde de 27 aanwezige leden. Hij
feliciteerde de heer J.W.A. Valeton uit Nijverdal
met zijn 25 jarig lidmaatschap van de
Studiegroep en overhandigde hem een
cadeaubon. Ook waren er twee nieuwe leden
aanwezig, mevrouw Wang uit Den Haag en dhr.
Meeuwsen uit Benthuizen,
Daar er geen bezwaren tegen de kandidaatleden
bij het secretariaat zijn binnengekomen zijn ze
hierbij als lid aangenomen. Na het instemmend
applaus uit de zaal wordt verteld dat de secretaris
na afwezigheid van 6 maanden weer zover
hersteld is dat zij de bijeenkomsten weer zal
gaan bijwonen.
In het verslag van de Raad van Toezicht,
opgesteld door de heren A.J. De Heus en P.
Fidder, wordt voorgesteld de penningmeester C.
Lin voor het boekjaar 2009 te dechargeren voor
het gevoerde beleid. Ook werden de Financiële
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verslaglegging 2009 en de begroting 2010
goedgekeurd.
Volgens het Circulatie schema Bestuursleden
zijn de Penningmeester Cheng Lin en de
Bibliothecaris Jozef Wagemakers aftredend.
Cheng Lin stelt zich niet herkiesbaar maar zal
wel zolang als nodig blijven tot er een nieuwe
penningmeester is gevonden.
Jozef Wagemakers stelt zich herkiesbaar en dit
wordt door de aanwezigen met applaus begroet.
Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Peter Fidder meldt de aanwezigen dat de NVPV
afdeling Nunspeet op 1 mei een ruilbeurs met
250 meter tafels heeft georganiseerd.
Rob Ronde vertelt dat het 'Tropenmuseum' in
Amsterdam een bijzondere expositie heeft
ingericht over China die ook bijzonder geschikt
is voor kinderen. Hendrik Oranje heeft veel
uitgaven van mini sheets, FDC's en thematisch
materiaal meegebracht en nodigt de leden uit
hier naar te komen kijken.
Na de pauze worden de kavels van veiling 188
geveild door Johan Sevenhuijsen. Er zijn 26
schriftelijke biedingen uitgebracht, slechts 13
kavels zijn niet van eigenaar verwisseld. Op deze
geanimeerde veiling werd veel geboden.
Het was een gezellige ochtend en om één uur
werd de bijeenkomst afgesloten.
Miep Ronde, secretaris
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Tweelinguitgiften van China XI
Rob van der Nol, Dick van Eyl
De afgelopen twee jaar heeft China het aantal
tweelinguitgiften sterk teruggedraaid. Of beter
gezegd, het lijkt er op dat ze die tak van sport
hebben overgeheveld naar de posterijen van
Hong Kong, want daar verschijnen nu wel
regelmatig uitgiften met andere landen. Maar zo
af en toe doen ze wel wat. Zo verscheen eind
vorig jaar een uitgifte samen met Ukraïne en zou
dit jaar een emissie samen met Cyprus moeten
verschijnen.
Maar er zijn gelukkig nog voldoende eerdere
uitgaven die nog niet voor het voetlicht zijn
gebracht. In deze aflevering brengen we een
bezoekje aan Polen en Oostenrijk.

China– Polen

Op 20 juni 2006 verscheen een dubbeluitgifte
tussen China (Mi 3766-3767) en Polen met als
thema ‘Gouden en zilveren bekers’. Op de
Chinese zegel staat de ‘Eeuwig Durend
Keizerrijk’-beker die door de Qing-keizers werd
gebruikt bij een van de ceremonies op
Nieuwjaarsdag. De beker symboliseert de
eenheid van het land en de eeuwige vrede daarin.
4

De beker is van goud - wat anders - en is een
kleine 18 centimeter hoog, met een diameter van
8 centimeter. Uiteraard is hij zoals alle
kunstvoorwerpen uit China rijkelijk versierd. De
handvaten zijn in de vorm van draken, op de
ondersteel staan olifanten, waarbij de slurven de
pootjes van de beker vormen en op de rand staan
teksten gegraveerd. Aan de ene kant staat: ‘Er is
voor eeuwig eenheid in het land’, en aan de
andere kant: ‘Gemaakt onder het regime van
Keizer Qianlong’. En uiteraard ontbreken de
nodige edelstenen, zoals robijnen en saffieren,
niet. De beker is tegenwoordig in het bezit van
het Paleismuseum in Beijing.
Op de Poolse zegel vinden we een beker uit het
bezit van het Nationaal Museum in Warschau.
Deze 28 centimeter hoge beker werd gemaakt uit
zilver en deels verguld. Ook deze beker is
rijkelijk versierd, ditmaal met reliëfs. Beide
taferelen zijn afkomstig uit het Bijbelverhaal
over Jozef. Op de ene zijde vinden we Jozef met
zijn vader, terwijl op de andere kant het moment
is afgebeeld waarop de broers in Egypte om
graan smeken. De beker werd gemaakt door
Peter Rode, telg uit een beroemde familie van
goudsmeden.
De zegels werden ontworpen door Wang
Huming.

Chinese dubbelenveloppe en speciaal blokje
China Filatelie 2010

China - Oostenrijk

Maximumkaarten en siervelletjes

In
China
verschenen
de
bekende
dubbelenveloppe en een setje maxi-kaarten. De
zegels zelf verschenen in bladen van 16 met
siertab en er werd een speciaal blokje uitgegeven
met de zegel van 80 fen met daarnaast de
kleuropbouw van de betreffende zegel.
De Poolse Posterijen beperkten zich tot een fdc.

Poolse FDC
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Omdat ook Oostenrijk en China al heel lang
diplomatieke relaties met elkaar onderhielden,
werd op 26 september 2006 een tweeling
uitgegeven (Mi 3795-3796). Uiteraard werd als
thema gekozen voor muziek. In Oostenrijk kun
je niet om Mozart heen. Zijn het geen cd's of
dvd's met uitvoeringen van muziek van de grote
componist, dan zijn het wel de - overigens erg
smakelijke - Mozart Kügeln.
Het is dan ook een fragment uit Mozarts 'Le
nozze di Figaro' dat op de Oostenrijkse zegel
staat afgebeeld, samen met de skyline van
Salzburg en een vleugel. Die laatste werd
gemaakt door de vermaarde pianobouwers
Bösendorfer, die al sinds 1828 deze
instrumenten maken.
Op de Chinese zegel vinden we een Guqin, een
zevensnarige citer. Het getoonde exemplaar
stamt uit de Tang dynastie en maakt onderdeel
uit van de collectie van het Paleis Museum in
Beijing. Dit unieke instrument heeft zelfs een
naam: Da Sheng Yi Yin Qin, al heb ik geen idee
wat het betekend. De kalligrafie is een fragment
uit een gedicht van Song Xiang (1748-1826) en
ook het Guqintai monument in Wuhan is te zien.
Die laatste is te vinden in Wuhan aan de
westelijke voet van de Guishan berg. Het is
gebouwd ter ere van de vriendschap tussen Yu
Boya, een meester op de Guqin die zijn
instrument kapotsloeg toen hij afscheid moest
nemen van zijn boezemvriend Zhong Zhiqi. Er
was volgens hem niemand anders die zijn
muziek begreep.
In China verschenen de zegels in bladen van 16
met siertab, een gemengde fdc en een set maxikaarten (op de omslag van dit blad).
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De Oostenrijkers brachten naast een - overigens
oersaaie - fdc ook een set zwartdrukken van de
zegels uit. De enveloppen bestaan met
afstempeling in Wenen en... uiteraard Salzburg.

Siervelletjes en dubbelenveloppe

Oostenrijkse zwartdruk
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De Drakenzegels van Japan 1871 – 1872
Jaap Eijkenduijn
Na veelvuldig aandringen van onze voorzitter
om eens iets over de eerste emissie van Japan te
schrijven, volgt hierbij mijn bijdrage. Ik ben al
jaren, buiten het verzamelen van Chinese
postzegels ook een verzamelaar van Japanse
postzegels, maar ben zeker geen specialist. Ik
heb bij het schrijven van dit stuk dan ook
dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens van
de legendarische Japan specialist de heer
W.Metzelaar. Hij was niet alleen in Nederland
maar ver buiten onze landsgrens vermaard om
zijn grote kennis van de klassieke Japanse
postzegels.
In tegenstelling tot China, waar de eerste
emissie, de grote drakenzegels, in 1878
verschenen, kwamen de Japanse drakenzegels al
op 1 maart 1871 op de markt.
In eerste instantie waren deze postzegels voor
binnenlands postaal verkeer bestemd, de 4
zegelbeelden vertoonden dan ook als enig
opschrift de waarde, uitgedrukt in mon, in
Chinese schrifttekens. Baron Mitzu Maezima, in
Japan bekend als de ''Vader van het Japanse
postale systeem“ had de plannen voor deze

uitgifte voorbereid. Hij bedacht een vierkant
zegelbeeld, afwijkend van het toenmaals
gebruikelijke rechtopstaand rechthoekig formaat.
Hij ontwierp een sierlijke omlijsting van
gestyleerde pruimen- bloesem en het kabinet
aanvaarde dit ontwerp en besloot in juni 1870
tot de aanmaak van drie zegelwaarden: 100 mon
karmijn op wit; 200 mon zwart op blauw; en de
500 mon zwart op karmijn. Op 17 september
1870 ontving het departement van financiën
opdracht deze zegels ''op zorgvuldige wijze "
aan te maken. In november van hetzelfde jaar
verzocht het ministerie van Binnenlandse zaken
de serie met de waarde 50 mon zwart op geel uit
te breiden. Het ontwerp werd echter niet
toegepast. De reden is onbekend maar men
vermoedt dat het ontwerp te eenvoudig van aard
was om vervalsingen te voorkomen.
Eerste serie
Het ontwerp wat tenslotte gekozen werd was
ontleend aan een in omloop zijnd bankbiljet. Dit
ontwerp bevatte twee draken en werd met enige
wijzigingen toegepast op de nieuwe postzegels,
de 50 mon veranderde hierbij in 48 mon.

fig.1 Eerste serie Drakenzegels, waarde in mon
Bij het tot stand komen van deze postzegels
hebben de Hollanders een niet onbelangrijke rol
gespeeld. Als drukprocédé werd hier namelijk
koperdiepdruk toegepast, (en niet houtsnede wat
in een aantal oudere filatelistische catalogi en
geschriften staat vermeld) de drukplaten hiervoor
werden door middel van zuur geëtst. In 1780 had
de beroemde schilder Shiba Kokan, het etsen
geleerd van een Hollander in Nagasaki.
Omstreeks 1800 leerde een man uit Kyoto,
Matuda Yasuori de etskunst opnieuw, wederom
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van een Hollander in Nagasaki, en gaf deze
wetenschap door aan zijn zoon, Matuda
Atutomo.
Het was deze Atutomo die al eerder opdracht
had gekregen voor het vervaardigen van
etsplaten voor het drukken van papiergeld die
omstreeks 1870 de opdracht kreeg voor het
vervaardigen van de drukplaten voor de
postzegels. De etsplaat bestond uit 40
zegelbeelden, 8 horizontaal en 5 vertikaal en de
zijden met een afmeting van ruim 19 mm. Bij het
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etsen worden de lijntjes in de koperplaat gekrast,
waardoor dus iedere zegel zijn eigen kenmerken
heeft. Aan de hand van deze verschillende
kenmerken is het mogelijk een gehele plaat van
40 postzegels te reconstrueren.
De zegels werden gedrukt op zeer dun papier om
te voorkomen dat ze meerdere keren werden
gebruikt door ze onbeschadigd van de brief af te

weken. De eerste 4 drakenzegels verschenen
hoofdzakelijk op inheems gestreept papier, dun
tot zeer dun, als regel tamelijk doorzichtig, zacht
om aan te voelen, en in de volgende kleuren en
waarden: 48 mon zwart op bruin, 100 mon
zwart op blauw, 200 mon zwart op rood, en de
500 mon zwart op groen. (zie fig 1, bron
Sakura).

fig.2 Tweede serie Drakenzegels, waarde in sen
Tweede serie
Op 18 januari 1872 werd het decimale systeem
ingevoerd in Japan. Als gevolg daarvan werd de
munteenheid gewijzigd in sen. Op 26 maart 1872
verscheen de tweede serie drakenzegels met
veranderde waarde aanduiding voorzien van een
lijntanding 8,5 tot 11,5 (fig. 2, bron Sakura).
Deze zegels verschenen in de volgende waarden:
1/2 sen zwart op bruin, 1 sen zwart op blauw, 2
sen zwart op rood, en de 5 sen zwart op groen.
Na de begin periode werden er ook andere en
dikkere papiersoorten gebruikt. De eerste vier
drakenzegels zijn zonder gom uitgegeven, de
getande sen- drakenzegels werden enige tijd na
het uitbrengen voorzien van een gomlaag.
De mon-drakenzegels komen verhoudingsgewijs
vaak ongestempeld voor. In de literatuur vindt
men aanwijzingen dat van de postdienst in die
tijd nog maar weinig gebruik werd gemaakt en
dat vele postkantoren bij de invoering van de
sen-drakenzegels met onverkochte voorraden
mon drakenzegels bleven zitten. Als gevolg van
de aanloopmoeilijkheden bij de organisatie van
het postale systeem is het niet onwaarschijnlijk
dat deze voorraden door de verschillende
postkantoorhouders
eenvoudig
werden
opgeborgen. Er is ook geen enkele aanwijzing
dat onverkochte voorraden weer ingeleverd
moesten worden. Later toen er belangstelling
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voor de filatelie begon te ontstaan werden deze
ongebruikte zegels door opvolgers of
nakomelingen van de postkantoorhouders
verkocht. Dit verklaart ook het relatief grote
aantal gave velletjes van 40 stuks die er nog
altijd bestaan.
Vervalsingen
Een verhandeling over oude postzegels van
Japan kan moeilijk besloten worden zonder een
enkel woord te wijden aan de vervalsingen die in
werkelijk overstelpende hoeveelheden op de
markt werden gebracht. In tegenstelling tot
China waar de grote drakenzegels omstreeks
1890 volgens mij op zeer primitieve wijze t.b.v.
de toeristen werden vervalst, niet te verwarren
met de zeer geraffineerde en moeilijk herkenbare
vervalsingen van de afgelopen 2 - 3 jaar (bron;
Jozef Wagemakers) werden de Japanse draken
zegels vrijwel vanaf het begin vervalst, met het
hoogtepunt omstreeks 1890.
De eerste vervalsingen werden voorzien van
twee kleine k'aihsing-shu tekentjes: Sanko of
Mozo. San-ko = namaak, Mo-zo = vervalsing.
(bron Michel catalogus)
In fig. 3 ( bron Kr. Wilhelmsen ) ziet U zowel
voor de mon karakters ( I – IV) als de sen
karakters (I-III) de plaats van deze Sanko en
Mozo tekentjes, dit kan dus zowel aan de bovenals aan de onderkant van de karakters zijn.
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Sanko

Sanko

Sanko

Mozo

Sanko

Sanko

Sanko

Fig. 3 Sanko en Mozo typen
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Van de 21 valse draken die ik in mijn bezit heb
zijn er maar twee voorzien van deze Sanko
tekentjes (zie fig. 4 en 5). Deze twee kleine
Sanko tekentjes staan aan weerskanten van de
waarde aanduiding op de mon-drakenzegel (zie
fig. 4) links en rechts van het onderste karakter,
links is hierbij goed te zien, rechts zit iets onder
het stempel verscholen.
Bij de sen-drakenzegel (zie fig. 5) staan de
Sanko tekentjes boven het bovenste karakter,
rechts is goed te zien links zit bijna helemaal
onder het stempel verscholen. De vervalsers in
die tijd zullen bij het vervaardigen van deze
postzegels er zeker rekening mee gehouden
hebben dat het stempel zoveel mogelijk de
Sanko en Mozo tekentjes moest bedekken.
De rest van mijn valse draken zijn allemaal
voorzien van een stempel. Toen de Sanko en
Mozo tekens duidelijk genoeg gesignaleerd
werden in de verschillende catalogi begonnen de
vervalsers namelijk met nieuwe trucjes. De
tekentjes verdwenen en de zegels werden
voorzien van een stempel dat het opschrift Mozo
droeg maar nu in katana tekens.
Het is duidelijk dat het herkennen van deze
Japanse drakenzegels op echtheid voor de
gewone verzamelaar eigenlijk niet te doen is en
China Filatelie 2010
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het daarom verstandig is een specialist te
raadplegen wanneer men overweegt een Japanse
draak aan te schaffen. Een klein houvast bij de
eerste vier draken-zegels is dat wanneer het een
ongebruikt exemplaar betreft de kans aanwezig
is dat het om een echte draak zou kunnen gaan.
Dit mede gezien de grote hoeveelheid
onverkochte exemplaren na de invoering van de
tweede draken serie, zie eerder in dit artikel.
Mijn zwager, Jowan Krabbendam (Japanspecialist voor klassiek Japan) was zo
vriendelijk dit artikel op eventuele fouten of
onwaarheden te controleren.

Gevraagd:
Ik ben op zoek naar enkele postfrisse zegels uit
de Culturele Revolutie Periode.
Mich: 1002 = S.G. 2379
Mich: 1004 = S.G. 2377
Mich: 1016 = S.G. 2393
Mich: 1017 = S.G. 2394
Heeft één van de leden deze misschien nog
dubbel?
Reactie met eventuele vraagprijs naar
Jaap Eijkenduijn – 06 15101744
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Lokaalpost in verdragshavens II – Wuhu en Tientsin
Hendrik Oranje & Rob Ronde

Wuhu

Zegels uit de eerste emissie van Wuhu, 2e druk
Verschillende verdragshavens lagen, in de 18e
eeuw, aan de Blauwe Rivier of Jangtsekiang,
zoals Shanghai, Nanking, Kewkiang en 'Wuhu'
wat in het Nederlands vertaald “Meer van gras”
betekent. Over deze laatste Local Post stad zal
dit artikel gaan.
De 'Yangzi', deze naam werd gebruikt door de
lokale mensen, is de langste rivier van Azië en
de derde rivier in lengte op de wereld, na de
Amazone in Zuid-Amerika en de Nijl in Afrika.
De rivier is ongeveer 6380 km lang en wordt
traditioneel beschouwd als de scheidslijn tussen
Noord-China en Zuid-China. De rivier ontstaat
in Tibet-Qinghai en mondt uit in de Oost
Chinese Zee. Wuhu ligt in de Anhwei Provincie,
282 mijl van de Oost Chinese Zee en kreeg in
1876 het predikaat “verdragshaven”.
De Wuhu Local Post werd geopend op 26
november 1894, 29 jaar later dan de eerste Local
Postzegels van China uitgegeven werden in
Shanghai. Voor een goed begrip hoe Local Post
diensten werkten moeten we in gedachten
houden dat ze eigenlijk bijkantoren van de
Shanghai Local post waren. Het was deze post
organisatie (opgericht in 1865) die voor de
verbinding zorgde, dus de LP diensten moesten
alleen brieven etc. in ontvangst nemen en
brieven die door de Shanghai LP werden
aangeleverd uitdelen. Met de verkoop van eigen
postzegels werden de kosten van de
verschillende Local Post diensten bestreden. Tot
1897 functioneerden de verschillende Local Post
organisaties. Daarna werden de deze diensten
overgenomen door de Chinese Post.
Het ontstaan van de Local Post in Wuhu, is
mede te danken aan het feit dat de rivier, ook al
in die tijd, een belangrijke vervoersslagader voor
10

China was en nog steeds is en verbindt het
binnenland met de kust.
Het verkeer via de rivier omvat commercieel
vrachtvervoer, zoals steenkool, vervaardigde
goederen en passagiers.
De Wuhu Local Post is geen lokaal post zoals
Shanghai of de Hankow etc. De meeste Lokaal
Posten werden georganiseerd door “De
Commissie voor publieke werken”. Maar als
zo’n commissie in een stad niet bestond dan
werd de post georganiseerd door een particulier
persoon.
Zo'n Local Post was dan een
zelfstandig bedrijf dat in hoofdzaak gericht was
op het maken van winst. De belangrijkste bron
van inkomsten was het verkopen van lokaalpost
zegels. In dat kader past het maken van veel
opdrukken, want dan kun je de zelfde zegels
steeds weer als een andere serie verkopen. En
het maken van opdrukken is simpel, het kan bij
een lokaal aanwezige drukker met het bestaande
letter materiaal uit de letterkast.
Er zijn in Wuhu in totaal 105 zegels uitgegeven
verdeeld over 12 emissies, hierbij zijn de
ongetande exemplaren niet meegeteld. Alle
zegels zijn gedrukt in litho bij de Shanghai
Lithographic Society. De
Stanley Gibbons
Catalogue maakt als enige melding van niet
getande exemplaren en getande exemplaren van
de eerste emissie (eerste en tweede druk). De
Stamp Catalogue of China van Chan (1992)
heeft alleen de getande versie opgenomen terwijl
de Ma's Illustrated Catalogue of the Stamps of
China en ook de Michel Catalog de Local Post
emissies in het geheel niet hebben opgenomen.
De eerste emissie is uitgegeven in een eerste
druk met tanding 11½-12½ in 10 verschillende
China Filatelie 2010

waarden. De 2e druk ook in 10 waarden maar
met tanding 11 (zie de afbeelding hierboven).
De afbeeldingen op deze zegels zijn vrij
eenvoudig en wijken enigszins af van de
traditionele ontwerpen van andere Local Post
zegels.
In januari 1897 werden de laatste 4 emissies (29
zegels) uitgegeven.
Over gebruikte papiersoorten is in de Stanley
Gibbons geen opgave te vinden, maar die
worden beschreven in het boek van Charles W.
Dougan.

Wuhu brief uit 1895

Er zijn zegels en brieven bekend met een
datumstempel van voor en na het sluiten van het
kantoor op 2 februari 1897.
Er is in Wuhu gebruik gemaakt van
verschillende stempels. Het stempel van 28
augustus '94 met dubbele cirkel is 27 mm in
diameter en dat van 4 jul. '95 meet 33½ mm.
Het Local Post Office heeft van 1894 tot 1897
gefunctioneerd. Daarna heeft de Shanghai Local
Post Office de gehele postale verzorging
overgenomen, maar de Wuhu stempels zijn nog
een tijd lang daarna gewoon doorgebruikt. De
handel in postzegels is gewoon doorgegaan tot
dat de zegels op waren.
Van Wuhu zegels zijn ook vervalsingen bekend
en opgenomen in de falsificatie verzameling van
dhr. Oranje.
Tegenwoordig is Wuhu een, voor Nederlandse
begrippen, grote stad met 2,3 miljoen inwoners.
De belangrijkste werkzaamheden aldaar zijn nog
altijd landbouw, het vervaardigen van producten
in fabrieken en handel.
Toch heeft de Jangtsekiang Rivier niet alleen
voorspoed aan de bewoners aldaar gebracht.
Overstromingen van de rivier zijn altijd een
belangrijk probleem geweest, onlangs nog in
1998. De riviervloed doodde in 1954 rond de
30.000 mensen. Andere zware overstromingen
waren die van 1911 (die rond de 100.000
slachtoffers eiste), 1931 (145.000) en 1935
(142.000 doden).

Wuhu stempels

Tientsin

De zegels van de ‘Tientsin local post’
China Filatelie 2010
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Tientsin, de voormalige hoofdstad gelegen in de
Hopei Provincie, ligt aan de Pei rivier, ongeveer
70 mijl van de rivier uitmonding in de Golf van
Pechili. Het was een prettige stad omstreeks
1858.
In een artikel in de North China Herald van 10
November 1895 kunnen we lezen dat de heer
Meadows, voorzitter van de gemeenteraad in
Tientsin, zijn toestemming gaf om 'Local Post' te
ontvangen en te verzenden van en naar
Shanghai. Hij organiseerde deze taken door ze
onder te brengen bij de douane welke was
gehuisvest bij de uitmonding van de rivier in de
Golf van Pechili waarschijnlijk omstreeks
1870. Charles W. Dougan is er echter niet zeker
van dat omstreeks 1896 verdere plannen zijn
gemaakt t.a.v. Local Post in Tientsin.
In 'The Hong Kong Philatelic Journal', Volume
1 van 6 juni 1895 staat de volgende notitie:
‘Het zal twijfelachtig zijn of filatelisten van hier
en ergens anders willen weten of Tientsin
toestemming krijgt om zijn eigen uitgifte van
'Local Post' te verzorgen. Er zijn twee series van
elk drie zegels particulier uitgegeven t.w. het
basis model en met Postage due.’

overdruk “Postage Due” voor ongefrankeerde
brieven. De oorzaak hiervoor was de
verontrustende gevechten in China: de Tai Ping
opstand etc. Gedurende deze opstanden
functioneerde het Local Post postbedrijf niet
optimaal met het effect dat er geen post werd
verzonden of bezorgd. Na een maand werd
besloten de Tientsin LP op te heffen. Gedurende
deze tijd was de omzet uit de verkoop van zegels
1000,-- dollar. Nadat de postkantoren waren
gesloten werden alle overgebleven zegels en de
drukplaten vernietigd. Ik zend u Locaal
postzegels toe in verschillende waarden.”
Het is opmerkelijk dat Charles W. Dougan en
Major Richard Pratt FRPSL., geen melding
hebben gemaakt van dit schrijven van dhr. Smith
omdat dit een helder beeld geeft van de postale
ontwikkelingen in die tijd.
Er zijn dus van het “verzamelgebied Tientsin”
maar twee series zegels uitgeven van elk 6
waarden zoals hierboven afgebeeld. Ook zijn
gestempelde zegels bekend met een stempel ‘T’
zonder datum.

In een uitgifte van een postzegel journaal d.d. 11
Mei 1895, in Amerika, lezen we onder andere;
In antwoord op uw schrijven over uitgiften van
Tientsin postzegels d.d. 23 maart en 29 april
1895 meld ik u dat er geen toestemming is
gegeven om Tientsin Local Postzegels in eigen
beheer uit te geven.
Hendrik Oranje heeft in zijn archief een kopie
van een journaal uitgegeven door Stanley
Gibbons d.d. 31 mei 1895. Hierin schreef de
heer “A. Smith, late Postmaster in Tientsin” :
“Een vriend maakte mij attent op de
mogelijkheid te reageren op het artikel in uw
journaal dat refereert naar uitgiften van zegels in
augustus. Ik denk dat het voor particuliere
verzamelaars een interessant artikel is.
De
Postservice
is
ontwikkeld
onder
verantwoording van de 'late postmaster’ in
augustus 1895. Het was de bedoeling om
brieven, boeken en pakketten te vervoeren tussen
Tientsin en verschillende andere handelshavens
en de benodigde postzegels werden uitgeven in
de waarden 0,5, 1, 2, 5, 10 en 15 cent. De zelfde
zegels werden ook voorzien en uitgeven met de
12

Stempel ‘Tientsin Local Post’
Wetende dat het lokaalpost kantoor feitelijk in
de maand van het bestaan geen post vervoerd
heeft en dat er ook geen toestemming was voor
het beginnen van een lokaalpost in Tientsin
begrijpen we ook dat vooraanstaande uitgevers
van bijvoorbeeld de Stanley Gibbons, Stamp
Catalogue, Color-illustrated Stamp Catalogue of
China by Chan, de Ma Illustrated Catalogue of
stamps of China de particuliere Local uitgiften
van Tientsin niet vermelden en dat de eventuele
waarde van deze zegels zal vallen onder de
noemer 'Liefhebbersprijs'.
Eind 19e eeuw werd het postverkeer in China
verzorgd door The Local Post of Shanghai, de
douanepost, de keizerlijke Chinese post en begin
China Filatelie 2010

20e eeuw ook door buitenlandse kantoren. In
Tientsin werden in die tijd customs stempels
voor het ontwaarden toegepast, maar geen Local
Post stempel.

Tientsin Customs Post stempel
Zegel Franse post in China, stempel Tientsin
Vanaf 12 juni 1912 functioneerde het Franse
kantoor in Tientsin.
Tientsin werd toegankelijk voor buitenlanders in
1860 en in 1937 veroverd door de Japanners.
De stad telde in het jaar 2000 6.839.000
inwoners en met de voorsteden erbij, 9.848.700
inw. Het is een van de vier steden in China die
administratief direct onder de verantwoording
van Beijing valt.

War Area Service Corps
Ai Li-shan
Onlangs had ik het geluk een van de formulieren
te vinden die door het War Service Corps in
China werden weggegeven, met de zegels er nog
op. Waarschijnlijk zijn er daar niet veel meer
van. Het formuliertje is gedrukt op slecht
houtvrij papier, dat in de loop der jaren vergeeld
is. De afmeting is 117 x 98 mm; de erop
gedrukte rechthoek meet 67 x 48,5 mm. Ze zijn
bekend in rood, groen of geel gedrukt.

China Filatelie 2010

Literatuur
Voor leden die meer willen lezen en een
duidelijk idee van de Local Post Offices willen
verkrijgen is het handig om het boek van Charles
W. Dougan, 'The Shanghai Postal System' te
raadplegen. Hoewel de titel doet vermoeden dat
er iets in staat over de Shanghai Local Post, is
dat niet zo. Het beschrijft de andere lokaalposten die deel uitmaakten van het post netwerk
dat Shanghai bediende. Voor meer informatie
over de Shanghai Local Post kunt u ook het boek
van Pratt lezen, blz. 411 t/m 415, dat ook in de
bibliotheek van de Studiegroep China Filatelie
aanwezig is.

Geraadpleegde literatuur:
“The Shanghai Postal Systeem” (The Stamp and
Postal History) by Charles W. Dougan,
“Ímperial China” (History of the posts to 1896)
by Major Richard Pratt FRPSL.,
Stanley Gibbons, Stamp Cataloge part 17 China,
Color-illustrated Stamp Catalogue of China 1992
by Chan,
Internet: Wikipedia.
Particulier archief Local Post Hendrik Oranje.

De in geel gedrukte exemplaren zijn inmiddels
veelal zo ver verbleekt dat ze nauwelijks meer
zichtbaar zijn. De op de formuliertje geplakte
zegels zijn uit de 20er tot 40er jaren van de
vorige eeuw. Er zijn ook belastingzegels op
gezien. De formuliertjes werden gratis
weggegeven in de service-centra. Een apart
object voor de China-verzameling!
Het War Area Service Corps is in 1938 opgericht
om onderdak en ondersteuning te bieden aan
vreemdelingen die naar China kwamen om tegen
de Japanners te vechten. Het stond direct onder
de Chinese Nationale Militaire Raad en werd
geleid door generaal-majoor J.L. Huang. Vanaf
1944 zat het hoofdkantoor in Kunming en er
waren zo’n 60 hostels onder beheer in ‘Vrij
China’ (het niet door Japanners bezette deel van
het land).
Het corps verschafte ook dagboeken aan de
manschappen waarin de geschiedenis van de
organisatie was beschreven. In de dagboeken
was een kalender opgenomen met uitleg over
Chinese feestdagen. Tot nu toe heb ik alleen de
dagboeken voor 1944 en 1946 gezien.
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Taiwan binnenlands postblad uit 1967
Ai Li-shan

Afbeelding 1 toont voor- en achterzijde van het
postblad.

Op 10 september 1967 bracht het Directoraat
Generaal voor de Post een postblad uit voor
binnenlands gebruik. Bij uitgifte was het
binnenlands tarief NT$ 1, -. Dat tarief was
geldig van 1 september 1965 tot 1 juli 1975, toen
het tarief naar NT$ 2, - per 20 gram werd
verhoogd.
Er waren beperkingen voor het gewicht; wanneer
dat de 20 gram overschreed moest
bijgefrankeerd worden. Het postblad kon extra
bladen papier, foto’s enz. bevatten. In gevouwen
toestand was het net een envelop. Er konden
extra diensten bij gebruikt worden, zoals
onmiddellijke bestelling (voor NT$ 1,50 extra)
of aantekenen. Onmiddellijke bestelling is vrij
normaal, maar gebruik als aangetekende brief
heb ik nog nooit gezien. Ik vermoed dat met de
juiste bijfrankering en het doorstrepen van de
vermelding ‘binnenlands’
het blad ook
internationaal verzonden kon worden.
Bij uitgifte waren er geen extra kosten voor het
blad
zelf,
men
betaalde
alleen
de
frankeerwaarde. Dat was ook het geval voor
briefkaarten en voorgefrankeerde enveloppen. In
1973 werd echter, in verband met de
wereldwijde papierschaarste en de snel stijgende
kosten van papier, een toeslag in rekening
gebracht. Die begon met 10 ct. per briefkaart en
20 ct. per envelop, maar werd niet geheven voor
postbladen. De toeslag werd later voor
briefkaarten afgeschaft en voor enveloppen naar
50 ct. verhoogd; die geldt inmiddels nog steeds.
De aanwezige voorraad werd overdrukt en bij
nieuwe drukken werd de toeslag meegedrukt. De
bij postkantoren aanwezige voorraden werden
met de hand voor de toeslag overdrukt. Die
opdrukken zijn een studie apart.
Datum van uitgifte: 10 september 1967
Afmeting: 114 x 162 mm gevouwen; 226 x 366
mm uitgevouwen (ongevouwen exemplaren zijn
niet bekend)
Papier: 80 lb. Simili (glad wit papier)
Dikte: 0,12 mm
Drukkerij: Sheng Rong Printing Co. (volgens
Lin; de drukkerij werd in het uitgiftebulletin niet
genoemd)
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1
Vanaf 20 maart 1970 zijn er postcode-hokjes aan
het postblad toegevoegd. Dat werd gedaan door
bestaande voorraad te overdrukken, er werd geen
nieuwe druk van het blad voor gemaakt.
Afbeelding 2 toont een gebruikt exemplaar.
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2
Afbeelding 3 toont een voorbeeld van een
postblad met toeslag van NT$ 1,50 voor
onmiddellijke bestelling.

3
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4
Afbeelding 4 is een voorbeeld van het postblad
zonder zegel. Omdat de postzegels met de hand
zijn aangebracht kan een blad zijn overgeslagen.
In dit geval is het verzonden van Pankiao naar
Taipeh op 7 december 1969. Er is een ‘T’ voor
strafport op het blad aangebracht. Omdat het
blad zonder postzegel verkocht was, is door het
kantoor van afzending een ‘port betaald’ stempel
aangebracht. Waarschijnlijk is het portstempel in
Taipeh aangebracht voordat het port betaald
stempel is opgemerkt. Dat stempel is
doorgestreept. Dit is het enig bekende voorbeeld
van een blad zonder postzegel.
Afbeelding 5 toont een blad met handstempel
‘Klantenservice Chu Kwang’. Dit blad werd aan
boord van de Chu Kwang Expres trein verkocht,
die tussen Taipeh en Kaohsiung reed. In de jaren
60 was dat de snelste en modernste trein. Het
blad werd voor NT$ 1,- verkocht. Het
beschreven blad kon aan het langslopende
personeel (dat lunches en thee verkocht) worden
meegegeven. Afhankelijk van de bestemming
werd het op het volgende of een later station
gepost. De exprestrein stopte in Taoyuan,
Hsinchu, Taichung, Changhwa, Chiayi, Tainan
en Kaohsiung. Het afgebeelde exemplaar is het
15

enige dat ik ken, bladen met dit Chu Kwang
stempel zijn dus schaars.

7
5
Bij het bestuderen van dit blad was ik zo
gelukkig een tot nu toe niet beschreven nieuw
type B te vinden. De karakters in de tekst aan de
bovenkant (onder het zegel) en onderzijde van
de voorkant zijn geheel verschillend van die op
type A. In afbeelding 6 zijn de verschillen tussen
beide typen uitvergroot getoond, met aanduiding
van de karakters waar de verschillen het
duidelijkst zijn.

Tekst onder het zegel, Type B boven, A onder

Afbeelding 7 is het blad van dit type B,
verzonden op 12 september 1967 van Pingtung
naar Taipeh, slechts 2 dagen na de eerste dag van
uitgifte. Dat betekent dat er wellicht ook
exemplaren op de eerste dag van uitgifte bestaan.
Er is door mij tot nu toe maar één exemplaar van
dit type B gevonden (onder de 30 die ik in de
loop der jaren onder ogen heb gehad).
Tot nu toe hebben we alleen de bladen met een
lange afstand (16 mm) tussen de teksten
onderaan besproken. Later zijn ook bladen met
een korte afstand (8,5 mm) verschenen. De
eerste dag van uitgifte is onbekend, de eerste bij
mij bekende datum is 6 september 1968.
In afbeelding 8 worden de teksten met lange en
korte afstand uitvergroot getoond.
16 mm
8,5 mm

Afb. 8 lange en korte afstand

Tekst onderaan het blad, Type B boven, A onder

Afbeelding 9 is een voorbeeld van zo’n blad met
korte afstand, gebruikt met toeslag voor snelle
bezorging.

Afb. 6 verschillen tussen typen A en B
16
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In de tabel hieronder staat samengevat welke
varianten van dit blad te vinden zijn:

Grote afstand - Type A
Met postcode-hokjes
a. Chu Kwang trein
Idem - Type B
Met postcode-hokjes
Korte afstand
Met postcode-hokjes

Ongebr. Gebr. FDC
x
x
x
x
x
x
x
?
?
x
?
?
?
?
x
x
x
x
x

X: bestaan bevestigd
?: bestaan nog onbevestigd
- : bestaat waarschijnlijk niet

9
Afbeelding 10 toont een blad met korte afstand
en een eerste dag afstempeling voor de overdruk
met postcode-hokjes van 20 maart 1970.

Literatuur:
1. Alexander, Donald R., Postal Stationery of
Taiwan, Republic of China, 1993. Zie pag. 343,
catalogus nummer FLSD-17. (Alleen grote afstand
vermeld).
2. Chang-Long Lin, Postal Letter Sheets of the
Republic of China (1948-2001), 2002. Zie pag. 92,
catalogus nummer DR1 . (Zowel grote als korte
afstand vermeld).

25 jaar geleden

10
Er is bij deze bladen dus nog een aantal dingen
uit te zoeken, met name de achtergrond van de 2e
versie van de bladen met grote afstand, de eerste
dag van gebruik daarvan en de eerste dag van
gebruik van de bladen met korte afstand.
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Sinds ieder van u ter gelegenheid van het 40jarig bestaan van de Studiegroep vorig jaar een
DVD heeft gekregen met alle 40 jaargangen die
tot dan toe verschenen waren van ons Bulletin
(plus het complete door de studiegroep
uitgegeven Handboek Lokaalpost en de
bibliotheekcatalogus) heb ik de oude vaste
rubriek ’25 jaar geleden’ opgeheven. U kunt
immers op elk moment makkelijk terugkijken in
elk willekeurig nummer van het Bulletin. Maar,
hoe vaak doet u dat eigenlijk?
Daarom toch nog maar eens een aanmoediging.
In het eerste nummer van de jaargang 1985 is
weer allerlei interessants te vinden. Zo is er de 2e
aflevering van een flinke serie artikelen van J.
Millard Williams over de in Hong Kong
gedrukte
uitgifte
van
de
bekende
Martelarenserie. Een heel mooi studieobject: erg
veel variatie te vinden in een relatief makkelijk
in grotere hoeveelheden te vinden serie.
Kortom: het is en blijft de moeite waard om nog
eens in het archief te duiken om uw kennis over
ons verzamelobject op te frissen!
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Een interessante unit stamp brief van Taiwan
Ai Li-shan

1
Afbeelding 1 toont een exemplaar van dat
overdrukte zegel, gebruikt in Yungtsing
(Changhwa hsien) op 8 september 1950.
Interessant genoeg verloor het zegel pas op 16
december 1961 zijn frankeergeldigheid. Het
onoverdrukte zegel was nooit op Taiwan in
gebruik en is dus ook nooit ongeldig verklaard.

2
Meer van 30 jaar geleden kocht ik de hier
getoonde interessante ‘unit stamp’ brief, gelopen
in Taiwan. Het oranje zegel heeft het schip en
locomotief ontwerp en is gedrukt bij de Ah
Chow Lithographic Printing Office in Hong
Kong. De geperforeerde zegels zijn elders
gedrukt.
Het officiële boek van het Directoraat Generaal
van de Post noemt juli 1949 als datum van
uitgifte. Er waren toen echter nog maar weinig
gebieden onder controle van het nationalistisch
bewind. Het zegel was bedoeld om een
binnenlandse brief tot 20 gram te frankeren.
Vanwege een enorm tekort aan postzegels op
Taiwan werd het zegel door de zelfde drukkerij
overdrukt met ‘voor gebruik in de provincie
Taiwan’. In die tijd vielen de Kinmen (Quemoy)
eilanden nog onder de provincie Fukien, dus
daar waren de zegels niet geldig.
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3

Afbeelding 2 is het onoverdrukte zegel dat op de
brief zit. Het is afgestempeld op 2 mei 1954 in
Chutung (Hsinchu hsien) en kwam op 3 mei in
Taipeh aan. Afbeelding 3 toont het
ontvangststempel op de achterzijde.
De eerste gedachte die bij zo’n brief naar boven
komt is of hij door of naar een bekende filatelist
verzonden is. In dit geval is hij door een bekend
verf- en textielbedrijf verstuurd. In zo’n geval
lijkt het zeker mogelijk dat het zegel bij het
lokale postkantoor gekocht is. Er zijn twee
mogelijkheden:
• Een vel van de onoverdrukte zegels is samen
met de normale overdrukte zegels aan het
postkantoor verzonden.
• Bij vergissing zijn wellicht enkele
onoverdrukte vellen uitgeleverd. Er was nog
een grote voorraad daarvan aanwezig, die
later met de waarde 20 ct. overdrukt is.
Het zijn natuurlijk allebei gissingen, we zullen
het wellicht nooit weten!
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Gelegenheidsvelletjes
Enkele nummers van ons blad geleden toonden we twee gelegenheidsvelletjes, gewijd aan ontwerpers
van recente Chinese postzegels. Hieronder zetten we die serie voort.

De eerste ontwerper is Yan Bing-wu, die ondermeer tekende voor de ontwerpen van de volgende
series: 2005-26 (generaals van het rode leger), 2006-28 (140e geboortedag Sun Yet-sen) en 2007-20
(het velletje voor het Congres van de Chinese Filatelistische Bond).
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De tweede ontwerper is Jiang Wei-jie. Hij was ondermeer verantwoordelijk voor het ontwerp van de
series 2006-8 (Yungang grotten), 2007-8 (dansen uit China en Indonesië) en 2007-28 (geredde
kunstschatten bij de drie-kloven-dam).

20
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Ontwerper Hu Zhen-yuan was verantwoordelijk voor het ontwerp van onder meer de series 1999-16
(Verworvenheden van wetenschap en techniek), 2001-2 (Nieuwjaar, jaar van de slang) en 2004-17
(Deng Xiaoping’s 100e geboortedag).
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Ontwerper Ren Guo-en tenslotte verzorgde ondermeer de series 2001-9 (Aardewerk en porselein),
2007-3 (Keramiek van Shiwan) en 2007-15 (De opbouw van Chongqing).

Dick van Eijl
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
(4-1) militaire slagorde
(4-2) formatie van landmacht en het 2e artillerie
korps
(4-3) formatie van marine uitrusting
(4-4) luchtmacht formatie

1 oktober – serie 2009-25
De 60ste verjaardag van de Volksrepubliek
China. Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in
vellen van 12 zegels en een blokje van 6 yuan.
Tevens is er ook een velletje met 2 series
uitgebracht. Vier bijzondere gebeurtenissen in
beeld gebracht en het blokje met de Chinese
vlag.
(4-1) oprichting ceremonie
(4-2) hervorming en openstelling
(4-3) de terugkeer van Hongkong en Macau
(4-4) olympisch schouwspel

1 oktober – serie 2009-26
Militaire parade op de nationale dag ter
gelegenheid van de 60ste verjaardag van de VRC.
4 zegels van 1,20 yuan in vellen van 12 zegels
en een velletje met 2 series.
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16 oktober – serie 2009-24
Van 16 tot 28 oktober werden de 11de nationale
spelen gehouden in de provincie Shandong.
Twee zegels elk 1,20 yuan met het embleem en
de mascotte. Tevens een blokje met daarin
dezelfde zegels.

15 november – serie 2009-27
Vier zegels van 1,20 yuan met de titel “Oude
Academies” uitgegeven in vellen van 16 zegels
en een velletje met 2 series.
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(4-1) Shigu Academie
(4-2) Anding Academie
(4-3) Ehu Academie
(4-4) Dongpo Academie

16 november – serie 2009-28
De Guangji brug, ook bekend als Xiangzi brug, voor het eerst gebouwd in 1171, verbindt de oevers
over een rivier in het oosten van de stad Chaozhou in de provincie Guangdong. Dit fraaie kunstwerk
bestaande uit 24 pieren over het oostelijke en westelijke draagt onderling verschillende paviljoens. Het
middelste gedeelte wordt gevormd door 18 shuttle-vormige bootjes. De brug wordt beschouwd als een
belangrijke mijlpaal van de Chaozhou cultuur. Een drieluik van zegels laten het geheel zien.
Uitgegeven in vellen van 4 series se-tenant.
20 december – serie 2009-30
Tien jaar geleden werd Macau overgedragen aan
de VRC, terug naar het moederland.
Om dat te vieren zijn drie zegels van 1,20 yuan
uitgegeven met de titel:
(3-1) Viering
(3-2) Samenwerking
(3-3) Voorspoed
28 november – serie 2009-29
Ma Lianliang (1901-1966) was een meester van
de Peking Opera. Twee zegels van 1,20 yuan
laten enkele van zijn meest representatieve
spelen zien:
(2-1) Oproepen van de oosten wind
(2-2) Wees van de familie Zhao

28 december – serie 2009-31
De Gutian conferentie, officieel genaamd het 9de
congres voor het vierde leger van het CPC rode
leger, vond plaats op 28 december 1929 in de
stad Gutian in de graafschap Shanghang,
provincie Fujian. Ter gelegenheid van de 80ste
verjaardag is een zegel van 1,20 yuan
uitgegeven.
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(2-1) tijdens de oorlog van weerstand tegen de
Japanse agressie
(2-2) in de periode van hervorming en
openstelling.

1 januari – serie 2010-5
We beginnen het nieuwe jaar met nummer 5.
Een tweetal zegels van elk 1,20 yuan met het
onderwerp “Chinese ballet”. Getoond worden
twee scènes uit het ballet ‘Het Rode Vrouwendetachement’. Volgens de gegevens zijn de
namen van de zegels:
(2-1) geloof (2-2) geluk.

5 januari – serie 2010-1
Het jaar van de tijger. Behoeft geen verdere
introductie. Zie de vorige “China filatelie”
De zegel van 1,20 yuan is uitgegeven in vellen
van 20 en van 6. Tevens is er weer een
postzegelboekje van uitgebracht.

8 januari – serie 2010-2
Ter herinnering aan de 100ste geboortedag van
Gong Renqiong (1909-2005). Geboren in
Luiyang, provincie Hunan, in 1955 de rang van
generaal verleend, heeft zich voor het land
verdienstelijk gemaakt zowel in als na de
oorlogstijd. 2 zegels van elk 1,20 yuan.
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21 januari – serie 2010-3
Onlangs opende de Shangai World Expo. Een
enorm evenement waarin China erg veel heeft
geïnvesteerd. In China leeft de tentoonstelling
enorm en wordt het belang ervan zeker als
gelijkwaardig met die van de Olympische Spelen
van 2008 gezien. Deze serie toont een aantal
delen van het enorme tentoonstellingsterrein.
Vier zegels en een blokje met verschillende
waarden.
(4-1) Expo Center (80fen)
(4-2) China paviljoen (1,20 yuan)
(4-3) Performance Center (1,20 yuan)
(4-4) Thema paviljoen (3 yuan)
Blokje: Expo-as (6 yuan)
Op de volgende pagina nog het overzicht van
geplande uitgiften voor 2010
D.v.E.
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