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Redactioneel 
U heeft het gemerkt: het is dit jaar niet gelukt 
een tweede nummer van de nieuwe jaargang 
voor de zomer samen te stellen. Maar nu is er 
toch weer voldoende materiaal voor een goed 
gevuld, afwisselend en interessant nummer (vind 
ik zelf). Weer een aantal bijdragen van bekende 

medewerkers, zoals een nieuwe aflevering in de 
serie over tweelinguitgiften en een paar artikelen 
waarin Ai Li-shan zijn onderzoekend oog richt 
op interessante details uit ons verzamelgebied. 
Maar ook twee artikelen over belangrijke 
symbolen van China: de Grote Muur en het Rode 
Boekje. Zoals u in de artikelen zult lezen zijn die 
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allebei verbonden met eeuwenoude manieren om 
de macht over een enorm rijk te handhaven. 
Een beetje een buitenbeentje is het artikel over 
de Japanse bezetting van Nederlands Indië. Een 
van onze medeleden deelt graag zijn kennis 
daarvan met ons. Laat weten of u vindt dat het 
goed is dat we af en toe de grenzen van ons 
studiegebied een beetje oprekken. 
In ieder geval helpt het mij als redacteur wel: het 
is elke keer weer spannend hoeveel bijdragen 
van de leden binnenkomen. Ten opzichte van de 
andere verenigingen hoeven we ons nog niet te 
schamen, in tegendeel. Maar ik hoop natuurlijk 
dat u voor het volgend nummer ook eens een 
stukje zult leveren. Ik ben ervan overtuigd dat 
iedereen over zijn verzameling wat leuks te 
melden heeft. In dit nummer gebeurt dat 
bijvoorbeeld door ons Belgisch medelid Holger 
Kaufhold. Ik hoor graag van u! 
 

Bestuursmededelingen. 
 

Verslag bijeenkomst 4 september 2010 

De voorzitter opent de bijeenkomst, en heet de 
18 aanwezige leden welkom. Er zijn vier leden 
met kennisgeving afwezig. De convocatie is dit 
keer wat laat in de postbus gevallen, het bestuur 
excuseert zich daarvoor en vertrouwt dat dit een 
eenmalig probleem was.  
In de convocatie heeft u kunnen lezen dat onze 

penningmeester nogmaals aandacht vraagt voor 

opvolging van zijn bestuursfunctie. Cheng Lin en 

het secretariaat hebben van onze leden hierop 

helaas nog geen reactie mogen ontvangen. 

De KNBF heeft onlangs de noodklok geluid over 
het teruglopend ledental en het gebrek aan 

vrijwilligers voor bestuursfuncties in 
filatelistische verenigingen. 
Nu is het bij onze  Studiegroep gelukkig nog niet 
zover en het ledenaantal blijft redelijk stabiel, 
maar we moeten toch zorgen voor continuïteit. 
Het bestuur vraagt dan ook nogmaals aandacht 
voor deze vacante functie. Wie enige affiniteit 
heeft met financiën kan ten alle tijde een 
informatief gesprek hebben met onze 
penningmeester Cheng Lin. 
We zijn blij te kunnen aankondigen dat Bas 
Haveman, keurmeester van de Duitse 
Studiegroep China Filatelie  op 13 november in 
onze bijeenkomst een presentatie over “Vals oud 
& VR China” zal houden. 
Het verzoek van onze redacteur om kopij voor 
het Bulletin in te leveren heeft succes gehad. U 
zult hier in de komende uitgaven kennis van 
kunnen nemen. 
In het blad Filatelie 07/08/2010, staat op blz. 516 
een lovende tekst over ons Bulletin van mei. Er 
wordt gerefereerd naar het artikel  “De Draken 
zegels van Japan” en dat over dubbel uitgiften.  
De komende veiling voor 13 november 2010 
(V191) is inmiddels gereed. Er staan heel veel 
mooie en bijzondere uitgaven in; de veilinglijst 
staat op de website en de scans zijn de moeite 
waard om te bekijken. 
Na de pauze veilt Johan weer op een rustige en 
voor ieder te verstane manier de aangeboden 
kavels. Er werd op een groot aantal kavels druk 
geboden. Er zijn voor deze veiling 45 
schriftelijke biedingen gedaan en van de 93 
kavels gingen er 22 retour.  
Om ca. één uur werd de bijeenkomst afgesloten. 

Miep Ronde 
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Tweelinguitgiften van China XII 
 

Rob van der Nol, Dick van Eijl 

 
Olympische spelen brengen altijd een hoop 

teweeg. Niet alleen het sportgenot, maar ook 

immense bouwwerken die na de spelen vaak 

doelloos staan te verkommeren, en natuurlijk de 

gigantische kosten. De laatste jaren lijkt het er 

steeds meer op dat postzegeluitgiften mede 

worden ingezet om kapitaal te genereren. Nam 

het aantal uitgiften in Griekenland in 2004 al 

schrikbarend toe, in 2008 was in China het 

aantal zegels bijna niet meer te tellen. En dan 

verschenen er niet alleen ‘officiële’ emissies, 

maar ook vele ‘persoonlijke’ postzegels. 

De Chinese hausse begon zo’n beetje bij de 

tweelinguitgifte met Griekenland, en eindigde bij 

de tweeling met het Verenigd Koninkrijk. 

 

China – Griekenland  
 

 
 
In 2004 verscheen een dubbeluitgifte met 
Griekenland (Mi 3552-3553) ter ere van de 
overdracht van de Olympische spelen aan China. 
Op het Chinese deel van deze emissie vinden we 
een foto van de Hal van de goede oogst, 
onderdeel van de Tempel van de Hemel. 
Dit tempelcomplex ligt in het zuiden van Peking. 
Hier voerden de keizers van de Ming- en de 
Qingdynastie plechtige, rituele ceremonies uit 
waarbij ze als bemiddelaar tussen hemel en 

aarde offers brachten om de gunst van de goden 
af te smeken voor de volgende oogst.  
Het complex bestaat uit meerdere gebouwen, 
waarvan Het altaar van de Hemel en de Hal van 
de Goede Oogst het belangrijkste zijn. Met name 
die laatste wordt geroemd om zijn architectuur. 
Met zijn drie, blauwe ronde daken boven elkaar 
is het het hoogtepunt van de Ming-architectuur. 
Door een brand in 1889 werd het houten gebouw 
geheel in de as gelegd, maar weer herbouwd. 
Daarbij is geen enkele spijker gebruikt! Met zijn 
38 meter hoogte en een diameter van 30 meter, is 
dat nog steeds een bouwkundig hoogstandje. 
 
Op de Griekse zegel vinden we het Parthenon. 
Deze tempel op de Akropolis van Athene werd 
in de vijfde eeuw voor Christus gebouwd ter ere 
van Athena Parthenos, die de beschermgodin 
was van de stad.  
Een groot deel van het gebouw staat er nog 
steeds, al moet men voor de fraaiste delen sinds 
het begin van de 19e eeuw in Londen zijn. 
Tussen 1801 en 1804 liet de Britse Lord Thomas 
Bruce, 7e graaf van Elgin and Kincardine, 
namelijk zo’n beetje de helft van wat over was 
van de gebeeldhouwde fries er af slopen en 
verscheepte deze naar huis, met het doel zijn 
huis en kunstcollectie ermee op te sieren. In 
1816 kwam hij echter in financiële nood en 
verkocht de beelden aan het British Museum, 
waar ze sindsdien worden tentoongesteld. Tot 
voor kort stonden ze daar bekend als de Elgin 
Marbles, maar een paar jaar geleden heeft men 
die naam toch maar laten vallen, en wordt er in 
het museum zelf verwezen naar de Parthenon 
beelden. 
Het is Grieken nog steeds een doorn in het oog 
dat deze kunstschat in Londen is, en al decennia 
lang wordt er gestreden om ze terug te krijgen. 
De Britten willen echter van geen wijken weten. 
Een excuus om ze niet terug te geven was tot nu 
toe altijd, dat het voor de beelden funest zou zijn 
als ze weer werden teruggeplaatst, maar met de 
opening in 2009 van een modern museum vlak 
bij het Parthenon, staan de Grieken weer iets 
sterker in hun strijd. Maar of ze beelden ooit 
terugkrijgen… 
De bouw van het Parthenon begon in 447 v. Chr. 
naar een ontwerp van Ictinus en Callicrates. De 
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beroemde beeldhouwwerken werden gemaakt 
door Phidias. Ondanks dat de tempel werd 
ingewijd in 437 v. Chr., duurde het nog een jaar 
of vijf voordat ook de beelden klaar waren. 
Daarbij hoorde ook het 12 meter hoge beeld van 
Athena Parthenos dat in het Parthenon stond, 
maar dat al lang geleden verloren is gegaan. 
Het bouwwerk heeft een roerige geschiedenis 
achter de rug. In de 6e eeuw werd het 
omgebouwd tot een kerk voor de heilige Sophia. 
In de Middeleeuwen werd het een Rooms-
katholieke kerk ter ere van Maria en in 1460 
werd het een moskee. Later gebruikten ze het 
gebouw als kruithuis, wat er in 1687 toe leidde 
dat, met een hele harde klap, het middenstuk 
verwoest werd. En begin 19e eeuw kwam dus de 
reeds genoemde Lord Elgin langs voor een 
souvenirtje... 
 

De Griekse zegels verschenen ook in een blokje 
(afgebeeld op de omslag van dit blad) en er 
verscheen een eerste dag enveloppe. 
 

 
Griekse FDC 

 

De Chinese zegels verschenen ook in een blokje 
met daarin beide zegels vier keer, alsmede in 
vellen van 16 met een siertab. Er verscheen ook 
een dubbelenveloppe. 
 

 
Chinees velletje 

 
Dubbel-enveloppe 

 

 

 
Chinese velletjes met siertab 
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China - Groot Brittannië 
 

 
 

Rond de Olympische spelen in Beijing zijn veel 
postzegels verschenen, zowel in China als 
daarbuiten. De postzegel wordt steeds meer 
gebruikt als promotiemiddel, alhoewel het ook 
een aardige melkkoe is. Zo verschenen er in 
China tientallen zegels, lang niet altijd binnen 
het officiële uitgifteprogramma, maar ook in de 
vorm van ‘special issue’ velletjes. 
Maar goed, als China filatelisten hebben we het 
voorlopig weer gehad, maar in Groot Brittannië 
gaat het feest nu zo langzamerhand beginnen. 
Nog twee jaar voor de aftrap zijn de eerste 
emissies al een feit. De eerste voor de Britten, 
was tevens de laatste voor de Chinezen, want ter 
gelegenheid van het overdragen van de 
Olympische vlag van het oude naar het nieuwe 
gastland, verscheen op 22 augustus 2008 een 
duo-uitgifte. 
Beide landen mochten afbeeldingen selecteren 
voor twee zegels, een karakteristiek oud- en een 
nieuw gebouw. 
Voor het Chinese deel van deze emissie werd 
gekozen voor een van de wachttorens van de 
Verboden Stad. Al eeuwen waken deze torens 
over het immense complex waar eens keizers en 
keizerinnen, concubines en eunuchen woonden. 

Op zich niet de meest voor de hand liggende 
keuze, als je aan de Verboden Stad denkt. Dan 
denk je toch eerder aan de Hal van de Opperste 
Harmonie, of voor mijn part aan Tiananmen. 
Maar eerlijk gezegd doet zo’n wachttoren het 
leuk op een postzegel. 
Als nieuw gebouw kreeg het Nationale Stadion 
in Beijing, beter bekend als het Vogelnest, de eer 
om op een postzegel te komen. Dit stadion werd 
speciaal voor de spelen gebouwd en bood onder 
andere ruimte aan de openingsceremonie. 
De keuze voor een oud gebouw viel bij de 
Engelsen op de Tower of London. Er was 
natuurlijk keuze genoeg, maar wellicht is er 
bewust voor het thema torentjes gekozen. 
De Tower of London, waarvan de oudste delen 
uit de 11e eeuw dateren, heeft weinig met een 
toren te maken. Het is een heel complex van 
gebouwen en vestingen waar vroeger de 
koningen van Engeland woonden, maar waar 
ook menig gevangene heeft gezeten… en het 
hoofd verloor onder de bijl van de beul. Een van 
de bekendste personen die de 'eer' te beurt viel 
was Anna Boleyn, een van de vrouwen van 
Hendrik de Achtste. Tegenwoordig is het een 
van de grootste toeristische attracties, duizenden 
mensen gaan er dagelijks heen om de Britse 
kroonjuwelen te bewonderen. 
De London Eye had de eer om als modern 
gebouw vereeuwigd te worden op een zegel. Dit 
reuzenrad staat schuin tegenover de Big Ben en 
is daar neergezet ter viering van het millennium. 
Menig criticaster vond - en vindt - het moderne 
bouwsel dat boven alles uit torent een gruwel 
midden in zo’n klassiek stukje Londen. Maar 
ach, dat vond men destijds ook van de 
Eiffeltoren in Parijs. 
 

De Engelse zegels verschenen alleen in een 
velletje van 4.  
 

 
Engelse FDC 
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Naast een officiële eerste dag enveloppe van de 
Royal Mail, verscheen er een hoeveelheid 
enveloppen uitgegeven door derden. In het Groot 
Brittannië is het namelijk mogelijk voor 
particulieren en bedrijven om een FDC uit te 
geven, inclusief speciaal ontworpen stempel. 
 

 
Engelse dubbel-FDC 

 

Tevens werd er een dubbelenveloppe 
geproduceerd, verscheen er een 'presentation 
pack' en werden de zegels afgebeeld op maxi-
kaarten. Die laatsten bestaan ook met zegels er 
op, maar deze werden niet door de posterijen in 
omloop gebracht. 
 

 
Een van de Engelse maxi-kaarten 

 

 
Engels Presentation pack 

 

De Chinese zegels verschenen ook in een vel van 
3 zelfklevende series. Er verscheen een set maxi-
kaarten met gemengde frankering, en een 
tweeling FDC.  
 

 
Chinees zelfklevend vel 

 

 
Chinese Maxi-kaarten 
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Aantekeningen over internationale stempels van Taiwan 1960-61 
 

Ai Li-shan 

 
Al lange tijd bezit ik een aantal brieven met 

internationale stempels van Taiwan. Ik dacht 

altijd op een gegeven moment een groter aantal 

van zulke brieven tegen te zullen komen, zodat ik 

verdere details over het gebruik ervan zou 

kunnen nagaan. Maar zoals dat met zulke 

projecten gaat, je lijkt nooit verder te komen dan 

een bepaald punt. 

 
De stempels van de internationale post hebben 
allemaal onderaan de tekst Taiwan China en 
kunnen onderscheiden worden door de index 
tussen de twee karakters bovenin het stempel. 
Tot nu toe heb ik stempels met de letters H, A en 
B gezien. 
 

A en B stempels 
Het ‘A’ stempel heb ik alleen gezien als 
verzendstempel (op de zegels van twee 
luchtpostbrieven) en niet als ontvangststempel 
op de achterzijde van de brief. Van stempel B 
heb ik slechts één exemplaar gezien, als 
ontvangststempel op zeepost. 
 

 
Brief uit 1960 naar USA, afgestempeld met A 

 

 
Stempel ‘A’ 

 
Stempel ‘B’ 

 

Stempels H1 tot H6 
 

 
Voor- en achterzijde van brief uit Vietnam  

 

 
 

Stempel H1 van achterzijde van deze brief als 

ontvangststempel 
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Overzicht van door mij geziene brieven met deze internationale stempels: 
 
Stempel   Ontvangst Verzend Datum    Uit  Naar 
                       
“A”       X               1960.8.17              U.S. 
                                        X               1960.10.1             U.S. 
Beide brieven luchtpost met het ‘A’ stempel op de zegels 
 
“B”       X               1960.11.25          U.S. 
Zeepost, in Keelung stempel gebruikt als doorgangsstempel naar de VS.  
 
H-1                   X                             1961.6.1  Vietnam 
                         X                             1961.7.26            Japan 
H-2                   X                             1961.3.2              Japan 
H-3                   X                             1960.10.7            Japan 
                         X                             1961.11.02          Japan 
H-4   heb ik nog niet gezien 
H-5          X            1961.12.9                                    U.S. 
          X            1961.12.15                                  U.S. 
H-6          X            1961.7.5                                      U.S. 
                                           X            1962.4.1                                      U.S. 
 

Zoals u ziet heb ik maar weinig brieven met deze stempels. Kijkt u alstublieft na of u op brieven uit de 
periode van 1960-62 van Taiwan nog meer van dergelijke stempels tegenkomt en meld dat dan aan de 
redactie! Hopelijk kan daardoor meer bekend worden over het gebruik van deze stempels. 
 

Vervalsingen lokaalpost zegels Wuhu 
 
Van de zegels van de verschillende lokaalpost 
zegels zijn ook vervalsingen gemaakt. In 
hoofdzaak zijn dat de laagste waarden in een 
serie dus de 1/2c en de 1c. Deze waarden werden 
door een paar speculanten opgekocht om later 
met veel winst te worden verkocht. De 
lokaalpost diensten hadden in veel gevallen al 
vooraf aangekondigd wat de oplage van hun 
zegels zou worden en dat na het drukken de 
drukplaten of clichés vernietigd zouden worden. 
Dat die bekendmaking speculanten zou verleiden 
de gehele oplage te kopen van de lage waarden 
was niet voorzien. Dat is ook de reden dat bij 
bijna alle lokaalpost diensten al bijna al direct bij 
het begin nieuwe drukken van de lage waarden 
nodig waren. Voor zover de drukplaten of clichés 
al vernietigd waren werd volstaan met 
opdrukken op de hogere waarden of er werden 
nieuwe zegels ontworpen en gedrukt. Als de 
clichés of platen niet vernietigd waren werden 
herdrukken gemaakt in afwijkende kleuren.  
Van de Wuhu zegels heb ik van twee waarden 
een vervalsing de ½c en 1c van de eerste of 

tweede serie. Misschien bestaan er meer 
vervalsingen maar daarvan is mij niets bekend.  

 

 

 
Hendrik Oranje 
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De Chinese Grote Muur 
 

Rob Ronde en Hendrik Oranje 

 

De grote muur is tegelijkertijd China's grootste 

en bekendste monument, als een van zijn 

machtigste symbolen. Al eeuwen lang prikkelt 

deze  'lange muur'  zoals die in het Chinees heet, 

evenzeer de verbeelding van Chinezen als van 

niet Chinezen. Hij is dan ook op een groot aantal 

zegels afgebeeld. 
 

 
 

In het eerste millennium voor Christus, tijdens 
de Periode van Lente en Herfst ( ca. 770-475 v. 
C.), bouwden de Feodale staten verdedigings 
muren langs hun grenzen, waarvan enkele een 
paar honderd km lang waren. Tijdens de daarop 
volgende Periode van de strijdende staten (ca. 
476-221 v. C.) verrezen er hogere, langere en 
zwaarder versterkte verdedigings muren. 
De figuur die het meest geassocieerd wordt met 
de grote muur is de eerste keizer, Qin 
Shihuangdi, die in 221 v. C. één rijk maakte van 
de Chinese staten. In zijn meest ambitieuze 
bouwproject besloot hij diverse bestaande stads- 
en staats muren bijeen te voegen tot een lange 
muur, compleet met forten en wachttorens, om 
zo de Chinese beschaving af te scheiden van de 
'barbaarse' noordelijke buren. De Chinese 
bijnaam 'de 10.000 li lange muur' is niet zozeer 
een letterlijk statement (1 li is ca. 500m) als wel 
een manier om de bijna oneindige lengte van de 
muur van  oost naar west uit te drukken. 
De heersers van de daaropvolgende Han-
dynastie, die ook de obsessie hadden om China 
te beschermen, zetten de bouw en versterking 
van de muur voort, met name in Noord China. 
Ze voegden ook heuvels voor 
waarschuwingssignalen toe, zodat de langs de 
muur gestationeerde troepen met rook urgente 
boodschappen door konden geven. Men schat 

dat tegen het einde van de Han-periode in 220 n. 
C. er meer dan 10.000 km versterkte muur was. 
 

  
 

De dynastieën die op Han volgden, herstelden de 
muur en richtten enkele opmerkelijke 
monumenten op, zoals de witmarmeren poort die 
Juyongguan wordt genoemd (“Wolk terras 
doorgang”), ongeveer 60 km ten noorden van de 
verboden stad. Die poort werd gebouwd in de 
jaren veertig van de 14e eeuw door de Mongolen 
(Yuan dynastie) en onder de daaropvolgende 
Ming dynastie hersteld. De Ming-keizers bliezen 
de betrokkenheid bij een versterkte noordgrens 
nieuw leven in en de Grote Muur zoals die 
tegenwoordig is, is dan ook voornamelijk een 
Ming bouwwerk. 
Onder de Qing, de laatste keizerlijke dynastie, 
kwamen zowel de bouw als de 
herstelwerkzaamheden stil te liggen. De Qing-
keizers waren Manchus, volken uit het noorden 
en van achter de muur, die de Ming en eerdere 
dynastieën juist hadden proberen buiten te 
houden. De muur laten vervallen tot een ruïne, 
symboliseerde dat de Manchus en andere niet 
Chinese noordelijke volken nu bij het rijk 
hoorden. 
De bouw van de muur was een welhaast 
ongelooflijke prestatie op het gebied van 
technische constructie en logistiek. Er bestaat 
een schat aan legenden en verhalen over de 
bouw van de Grote Muur en het leed van de 
harde zwoegers.  
 

De Keizerlijke staat kon een verbluffend 
organisatietalent tentoonspreiden als het erom 
ging grote publieke werken te voltooien. Zo ook 
de Grote Muur. In de Oostelijke Zhou-periode 
bouwden veel staten verdedigings muren tegen 
de 'barbaren’ die hun Noord grenzen bedreigden. 
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Toen de Eerste Keizer, Qin Shihuandi (die 
heerste van 221-210 v. C.) deze staten veroverde 
was een van de eerste  maatregelen om tot 
unificatie te komen in opdracht van generaal 
Meng Tian om de muren langs de noord grenzen 
te herbouwen, onderling te verbinden en te 
versterken. Zo moest er van het noordwesten 
naar het noordoosten een continue barrière van 
zo'n 6400 km ontstaan. 
 

 
Luchtpostzegel 1920; vliegtuig type Curtis JN-4 

boven de grote muur 
 

Meng Tian zette driehonderdduizend soldaten in, 
met daarboven op nog eens criminelen, 
ongeschikte civiele ambtenaren en militaire 
dienstplichtigen uit het hele rijk. Over de 
ontberingen die de arbeiders leden bij de Grote 
Muur van Qin bestaan nog steeds volksverhalen.  
Toen de muur gereed was trok het Keizerrijk 
zich achter de muur terug, daarbij duizenden 
kilometers land aan de nomaden prijs gevend. 
Het zou niet helpen: In 1644 maakten de 
Manchu gebruik van de interne verdeeldheid en 
veroverden China. 
 

 

De Grote Muur op een FFC van Beijing naar 

Shantou uit 1987 
 

De Grote muur is heden ten dage op veel 
plaatsen zwaar beschadigd of zelfs afgebroken 

en daarom mag er op sommige stukken niet meer 
gelopen worden. De stenen zijn vaak voor 
andere doelen gebruikt of de muur is door erosie 
of oorlogsgeweld beschadigd. Toch zijn er nog 
grote delen over.  De Chinese muur is in 1987 
door de UNESCO op de wereld erfgoed lijst 
opgenomen. In 2007 werd de muur tot een van 
de nieuwe zeven wereldwonderen gekozen. 
Over de muur bestaat de hardnekkige volkssage; 
het zou het enige door mensen vervaardigde 
bouwwerk zijn, dat je kunt zien vanaf de maan. 
De muur is wel lang maar hij is veel te smal om 
van daar af zichtbaar te zijn. Yang Liwie die op 
15 oktober 2003 als eerste Chinese 
ruimtevaarder (taikonaut) 14 baantjes om de 
aarde maakte, noemde als enige tegenvaller van 
de vlucht, dat de muur niet te zien was. 
De Amerikaanse astronaut Leroy Chiao heeft in 
2005 fotografisch bewijs geleverd dat de muur 
wel degelijk te zien is vanuit de ruimte (zij het 
niet vanaf de maan, maar vanaf het ruimtestation 
ISS). 
 

De Postgeschiedenis rondom de Grote muur 

vanaf 1920 

Vanaf eind 1911 had Mongolië zich 
onafhankelijk verklaard van China. Maar de 
opstandelingen waren niet sterk genoeg om dat 
streven door te zetten. Later lukte dit met de hulp 
van Rusland in 1921 wel. Door voortdurende 
oorlogshandelingen was het ook in het deel dat 
later Binnen Mongolië zou worden onrustig. Uit 
voorzorg werden dan de poorten in de Grote 
Muur gesloten. Op die momenten konden ook de 
postbodes etc. niet van die doorgangen gebruik 
maken. Er bleef ze dan niet anders dan over de 
Grote Muur te klauteren of zich te laten ophijsen 
en aan de andere kant van de muur zich te laten 
zakken.  
Op de afbeelding op de volgende pagina, die is 
overgenomen uit een presentatie fotoboek dat 
door de Chinese Post is gemaakt voor het UPU 
congres van 1920, is duidelijk te zien dat een 
postbode over de Grote Muur wordt gehesen. 
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Een tweede leven voor hoge waarden 
 

Toen ik bij het afweken van zegels van 
correspondentie uit China steeds meer halve 
zegels van hoge waarden vond ben ik gaan 
opletten. Toen bleek dat in een fors aantal 
gevallen uit twee gestempelde zegels op kunstige 
wijze één nieuw, op het oog ongebruikt zegel 
was gemaakt. Zie de afbeelding hieronder. De 
voorzijde lijkt niets bijzonders: een gebruikt 
zegel, maar de op achterzijde blijkt dat het zegel 
bestaat uit twee delen die op een afgestempeld 
deel van een zegel tegen elkaar aan geplakt zijn. 
 Ik heb ze gezien als bewerkte losse zegels (zoals 
deze) maar ook met beide helften rechtstreeks op 
de brief geplakt. Verder ook horizontaal en 
diagonaal bewerkt. Ook heb ik ze gevonden met 
dun papier op de achterkant geplakt. Het gaat 
meestal om de waarde Y10 maar ik vond ook 
enkele Y5 en Y20 zegels. Deze Chinezen hebben 
dus een ingenieuze manier gevonden om de hoge 
posttarieven te ontlopen. 

Ton van Doornen 
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Het keuren van Chinese zegels in Duitsland 

 
Bas Walter Haveman, Aalen, Duitsland  

 
Sinds er geld met Chinese postzegels te 

verdienen is kennen wij valse en vervalste zegels 

van China. Het is de taak van keurmeesters het 

onderscheid te maken. In de november-

bijeenkomst van de Studiegroep zal de heer 

Haveman, keurmeester uit Duitsland, daarover 

een inleiding geven. 

 

Omstreeks 1900 begon men nagedrukte zegels: 
de Grote en Kleine Draken, de Shanghai-Draken 
en van de Dowager serie te produceren en aan de 
talrijke buitenlandse soldaten te verkopen, die op 
jacht naar souveniertjes voor thuis waren.  
Heden is er nauwelijks iets waardevol, en dan 
hebben wij er meteen valse drukken van. De 
nieuwste uitgaven ter gelegenheid van de  
Wereld expositie in Shanghai blijken al als 
falsificaties te bestaan, en het gerucht gaat, dat 
de producent is vastgezet. Het is niet duidelijk, 
of het een vervalsing ten schade van de post, of 
ten schade van de verzamelaars is, maar 
uiteindelijk speelt dat geen rol.  
 
Binnen China loopt de filatelie daardoor grote 
schade op, maar ook buiten China worden de 
verzamelaars bedrogen. Om daar tegen te 
werken ondersteunden vrienden van de Duitse 
filatelistische China club (FCP) mij om bij de 
“Bund Philatelistischer Pruefer” lid te worden 
als keurmeester voor China. Na het volgen van 
enkele lessen en examina werd ik dat 3 jaar 
geleden voor de Volksrepubliek China. Volgend 
jaar wil ik voor het keuren van zegels van Oud-
China examen doen.  
 

  
 

Het keuren”echt” of “vals” geschiedt  bij  de 
zegels door deze te vergelijken met 
gegarandeerd echte zegels.  
Papier, tanding, kleur, druk, afbeelding, gum, 
formaat, opdruk, stempel, - alles wordt 
nauwkeurig bekeken. Onder verschillend  licht, 
en als het moet ook met de microscoop.  
Bij brieven komt er nog bij, of de post 
historische achtergrond van de brief in orde is. 
Bij een brief van China naar Duitsland letten wij 
bijvoorbeeld op de Postcodes, die 1950 anders 
waren als 1960 en weer anders als 1980. Valse 
stempels, verkeerde post tarieven, of het gebruik 
van Chinese 2de oplaag zegels op brieven zijn 
vaak op valse brieven te vinden.  
 
Wanneer echt, wordt van de zegel/brief een foto 
(scan) gemaakt, dat op een certificaat komt, waar 
de echtheid en de kwaliteit beschreven wordt. 
Vaak is de reden voor zo een certificaat alleen 
maar, het zegel beter te verkopen, vooral als de 
verkoop via internet gaat. Dat is makkelijker met 
een certificaat ernaast, in Duits of Engels 
geschreven. De koper bij veilingen biedt dan 
eerder de maximale prijs, zodat de verkoper de 
kosten voor het keuren met een meervoud 
binnen haalt. De kosten zijn meestal  rond  de 
5% van de verkoopwaarde.  
 
Welke uitgaven zijn het gevaarlijkst? Met 
afstand: vele opdrukken van 1950 op zegels van 
NO-China, vooral Michel 40 II en 43 II.; 50% 
daarvan zijn vals. Verder de aap van 1980, 
waarvan zeer goede vervalsingen bestaan. De 
valse aap en vervalste velletjes – zelfs als er een 
zwarte streep op de hoek gedrukt staat - worden 
begeleid met verzonnen verhaaltjes over een “2de 
druk”  of “Specimens”. Die verhaaltjes worden 
zo vaak herhaald, dat zelfs serieuze verzamelaars 
beginnen te denken “daar moet wel iets waars 
aan zijn!”. En dan begint die rommel nog goede 
prijzen te krijgen! 
 
Werkelijk “heerlijk vakwerk” zag ik eerst enkele 
weken geleden, toen twee Eerste Dag Omslagen 
van een ongetande Mei Lanfang-serie te keuren 
waren. Iemand had een echt paar omslagen met 
een getande serie omgewerkt tot ongetand, door 
het aanzetten van nieuwe randen en het keurig 
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natekenen van de stempels. De vervalser 
vernietigde een FDC ter waarde van over 300 
Euro, om 2000 te krijgen. Nu kreeg hij niets dan 
de rekening voor het keuren.    
 
Meer en meer worden de vervalsingen ook in 
veilingen aangeboden – meestal in die, die niet 
in China gespecialiseerd zijn. Niet dat de 
veilingmeesters onvoorzichtig zijn. De trucjes 
van de oplichters zijn bijvoorbeeld:  
Aan het einde van het tijdstip voor het inleveren 
van de kavels  - als het dus het drukste is – 
komen de vervalsingen binnen. Gemengd met 
kavels met echte zegels. Er is geen tijd meer om 
te keuren, en “wachten tot de volgende 
veiling?“, “natuurlijk niet! China verkoopt zo 
makkelijk – andere veilingbedrijven  staan al in 
een rijtje te wachten!” Zo komt dan dergelijks 
als de hier getoonde “ongetande” blok de veiling 
binnen, hopelijk tenminste achteraf bij mij op de 
tafel. Als de koper een vervalsing heeft, kan hij 
bij de meeste veilingen van de koop afzien, als 
erkende keurmeesters de vervalsing attesteren. 
De kosten voor het keuren gaan dan meestal op 
rekening van de verkoper.  
 
Bijzonder blij ben ik met de verplichte regeling 
van de BPP, dat valse zegels met de stempel 
FALSCH gekenmerkt moeten worden. Anders 
duiken zij steeds opnieuw op! Met het stempeltje 
FALSCH zijn zij bijna vernietigd - en dat is 
goed voor de filatelie.  
 
Verklappen wij, waarom een zegel vals is? Wel  
vertellen wij bij een praatje met werkelijk 
geïnteresseerde  verzamelaars hoe een zegel 
ontmaskerd werd.  Maar in het openbaar houden 
wij de mond dicht, want elke toelichting erover 
helpt de vervalser, in toekomst nog betere 
vervalsingen te produceren.  
 
Intussen werden door mij ca. 300 Chinese 
filatelistische stukken op echtheid gecontroleerd. 
Daardoor is er meer zekerheid ontstaan. Alleen 
al de mogelijkheid, dat bedriegers betrapt 
kunnen worden,  houdt ze verder op afstand. Zo 
hopen wij te helpen, dat het plezier in de filatelie 
behouden blijft. 

 

China-filatelie, mijn fascinatie 
 
Ik verzamel postzegels sinds ik 7 of 8 jaar oud 
was. Ondertussen zijn we 40 jaar verder en ik 
heb nog steeds de postzegel “microbe” te 
pakken.  
Het begon eigenlijk op kerst want mijn ouders 
kregen kerstkaartjes en ik vond de zegels erg 
boeiend. De meeste kaarten kwamen uiteraard 
van familie en vrienden uit de DDR maar er was 
ook een kaartje uit Spanje bij, waar mijn tante uit 
West Duitsland altijd “overwinterde”. Ik vroeg 
aan mijn ouders of ik de zegels mocht uitknippen 
en sindsdien verzamel ik postzegels. 
Uiteraard heb ik me tijdens de jaren 
gespecialiseerd. Ik heb volledige postverse 
verzamelingen van Azerbeidzjan, Oekraïne, Wit 
Rusland, Turkmenistan, Letland, Litouwen en 
Estland en uiteraard DDR. 
Ik verzamel maar één land gestempeld en dat is 
Australië.   
 

Sinds ik in 2000 de Volksrepubliek China heb 
bezocht, ben ik gefascineerd van hun zegels. 
Niet alleen hun uitstekende kwaliteit heeft mij 
overtuigd maar ook hun veelzijdigheid. 
Ik had de kans om een postzegel “Supermarkt” 
in Shanghai te bezoeken. Erg indrukwekkend. 
Honderden handelaars verzameld onder één dak, 
ongelofelijk!  
Gelukkig deed China niet mee aan 
massaproducties van zegels, waar zij geen 
betrekking in hebben. Andere landen zoals 
Guinea Bissau bijvoorbeeld geven zegel uit voor 
Olympische Winter Spelen waar iedereen zich af 
vraagt, wat hebben zij met Winter Spelen te 
maken? Dit is alleen om geld te maken. Spijtig 
maar helaas realiteit.  
 

Ik gebruik voordrukalbums van Chinese makelij 
om mijn zegels te bewaren. Elk jaar krijg ik de 
aanvulbladen van mijn ruilpartner ginder. 
Mijn verzameling is vrij compleet vanaf de jaren 
80. Uitzondering zijn bepaalde velletjes, die zeer 
duur zijn. Voor een gewone werknemer zijn deze 
gewoonweg niet te betalen.  
 

Ik ben niet alleen verzamelaar van postzegels 
maar ook van poststukken. Ik was blij al enkele 
brieven verzonden vanuit Tibet op de kop te 
kunnen tikken (zie afbeelding). 

Holger Kaufhold 
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Brief uit Lhasa uit 2001 

 

Chinese Postale informatielabels - 6  
 

Vervolg van de serie over deze op brieven te vinden labels die informatie geven over postdiensten. 
Dit is een uitzonderlijk label, de tekst leest van links naar rechts. Voor zover ik weet is dit het enige 
label waarbij dat zo is. Het gaat om een erg laat in de periode van de Republiek gebruikt label, 
waarschijnlijk het laatste dat gebruikt is. 
 

Republiek China Informatie-slip # 17 

Gebruikt in Shanghai, 30 juli 1948 (brief van Wusih naar 
Shanghai) 
Afmeting: 61 x 110 mm 
Zwarte druk op dik wit papier (0,11 mm) 
 
(Tekst bovenaan) Bewaren alstublieft / Binnenlandse 
luchtposttarieven / vanaf 21 juli 1948 
(Tekst links) Luchtpostbrieven worden het snelst bezorgd 
(Tekst rechts in tabel) Al deze tarieven hebben betrekking 
op brieven tot 20 gram. Luchtposttoeslag bedraagt 
$70.000  
(Tekst rechts) Postwissels zijn het veiligst 
(Tabel) 
Soort post     Tarief 
Briefkaart (enkel)    80.000 
Gewone brief     85.000 
Gewone expresse brief   100.000 
Aangetekende brief    115.000 
Aangetekende postwissel (basistarief)  165.000 
Dubbel aangetekende brief (met bericht van ontvangst) 
220.000 
Postwissel, dubbel aangetekend (basistarief) 270.000 
Expresse brief     130.000 
Dubbel aangetekende expressebrief  235.000 
 
Ai Li-shan  
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Luchtposttoeslag op binnenkomende internationale post in 1942 
 

Ai Li-shan 
 

Er lijkt weinig te zijn geschreven over het heffen van luchtposttoeslag voor binnenkomende post. Mijn 

interesse daarvoor is beperkt tot het gebruik van speciaal gedrukte formuliertjes die aan de inkomende 

post gehecht werden. Tot op heden heb ik slechts één formulier gevonden, dat ik hier bespreek. Er zijn 

misschien ook andere typen gebruikt. 

 
Onderstaande brief komt uit de collectie van J. Lewis Blackburn. 
 

 
 

Postformulier gehecht aan brief uit New Goa (Portugees India) 
 

 

 
 

Voorzijde van de brief met censuurstempel 

DHC/195 en aantekenstrookje met geschreven 

plaats (Aldona) en nummer 
 

 
 

Achterzijde van de brief, gefrankeerd met de 

luchtpostuitgave van 1938 van Portugees India. 

De brief werd afgegeven bij het postkantoor van 

Aldona, maar de zegels zijn er kennelijk pas bij 

het kantoor in Nova-Goa opgeplakt en ontwaard 

met het ‘aangetekend’ stempel. 
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Nova-Goa 1942 Dec 7        Chungking 12.17  

 

 
Aankomst Kweilin 12.22 

 

Onder de omstandigheden vind ik dat de periode 
van 2 weken dat de brief onderweg was redelijk 
is. We weten niet hoelang de twee censuur-
onderzoeken duurden. Wellicht namen die het 
grootste deel van de vertraging voor hun 
rekening. 
 

Er werden twee censuurlabels op de brief 
geplakt, één met het rubberen stempel DHC/195 
en het andere met het achthoekige stempel 
DHC/25. Beide stempels werden vanaf april 
1942 in Bombay gebruikt, samen met het witte 
plaklabel P.C. 90. 
 

Op 9 april 1942 werden alle districten in China 
met Circular Mail Telegram (CMT) #2116 ervan 
op de hoogte gesteld dat alle internationale 
inkomende post waarvoor het vervoer per 
luchtpost tot Calcutta betaald was, per Chinese 
luchtpost verder vervoerd moesten worden. Die 
brieven moesten dan bij aankomst in Kunming 
of Chungking vóór verder vervoer van een 
formuliertje voorzien worden met de tekst: 
 
“MEDEDELING VAN DE POST 
Voor deze zending is het luchtrecht slechts 
betaald tot Calcutta. Om vertraging door de 
huidige omstandigheden bij gewoon vervoer te 
voorkomen is in overleg met de Indiase post 
besloten het ook in China per luchtpost te 
vervoeren. Daarvoor is een toeslag van $ 2,25 
per 5 gram of deel daarvan verschuldigd, af te 
rekenen met de geadresseerde bij aflevering. 

Voortzetting van deze regeling hangt af van de 
steun van het publiek.  

(datumstempel)” 
 

Als je de tekst in de circulaire en die op de brief 
vergelijkt zijn er enige verschillen. Het kan zijn 
dat er andere formuliertjes gedrukt zijn. De 
circulaire is uit april, de brief uit december 1942.  
Op 25 juli kregen alle districten met CMT #2232 
te horen dat alle post uit Ierland en Argentinië 
per luchtpost vanuit Calcutta naar Kunming of 
Chungking zou worden vervoerd en dat de 
betreffende posterijen beloofd hadden de 
transportkosten te vergoeden. Op 3 december 
kwam een dergelijk bericht voor de post uit 
Australië en Nieuw Zeeland (CMT #2379). 
Op 10 december 1942 (CMT #2387) werd 
meegedeeld dat post uit alle landen vanuit 
Calcutta per luchtpost vervoerd zou worden, 
waarbij de geadresseerde de genoemde toeslag 
verschuldigd zou zijn. 
 
Als u brieven met dit formulier in uw bezit heeft, 
laat het aan de redacteur weten! 
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Citaten van voorzitter Mao Zedong (het Rode Boekje)  

 
Rob Ronde en Hendrik Oranje 
 

Sinds de zestiger jaren is het Rode Boekje een 

van de meest bekende producten van China. 

Het staat symbool voor een belangrijke periode 

uit de recente Chinese geschiedenis. 
 

 

 
Mao's Rode Boekje, in het Duits. 

 

Citaten van voorzitter Mao Zedong, meestal 
het Rode Boekje genoemd, is een publicatie 
van de regering van de Volksrepubliek China 
en werd eerst uitgegeven in april 1964, 
samengesteld door maarschalk Lin Biao, in 
eerste instantie t.b.v. het Volksleger.  In het 
boekje wordt uit toespraken en publicaties van 
Mao Zedong geciteerd.  
In China heet dit boekje dan ook Citaten van 
Mao Zedong. De titel "Rode Boekje" wordt in 
de westerse wereld gebruikt omdat het een 
boekje is van een handzaam formaat met een 
rood kaft. Het boekje bevat 427 citaten, 
verdeeld over 33 hoofdstukken. De citaten zijn 
soms één zin lang, andere keren een aantal 
paragrafen. De meeste citaten komen uit een 
ruim twintigtal documenten die in de vier 
boekdelen van de Geselecteerde Werken van 
Mao staan. De inhoud gaat vooral over Mao's 
ideologie, ook wel  Maoïsme  genaamd.  
Door een boek uit te geven dat iedereen 
verplicht was te lezen trad Mao in de 
voetsporen van de Chinese  Keizers die ook 
dergelijke memoranda of edicten hadden 
uitgevaardigd. Een bekend voorbeeld is het 
edict ter weerlegging van het boek "Ontwaken 

uit een waan" van de dissidente geleerde Lu 
Liuliang waarin keizer Yongzheng kritiek op 
zijn troonopvolging weerlegt. Dit edict werd in 
een voor die tijd grote oplage gedrukt en over 
geheel China verspreid. In de Chinese 
geschiedenis zijn er meer voorbeelden van 
"Keizerlijke woorden" die overal moesten 
worden gereciteerd, bestudeerd en aangebracht.  
Geschat wordt dat er alleen al tijdens de 
Culturele revolutie 5 tot 6,5 miljard 
exemplaren van het Rode Boekje zijn 
uitgegeven. De "populariteit" van het boekje is 
vooral toe te schrijven aan het feit dat elke 
Chinees geacht werd er een in zijn bezit te 
hebben, het te allen tijde bij zich te hebben, en 
het te bestuderen. Deze dwang manifesteerde 
zich des te meer gedurende de Culturele 
Revolutie. De omgang met het boekje nam 
religieuze trekken aan. Ieder succes in sport of 
wetenschap werd aan de inspiratie door het 
Rode Boekje geweten. Gedurende de Culturele 
Revolutie werd de verplichting de teksten te 
bestuderen opgelegd in scholen en werd werk 
onderbroken zodat alle werkers georganiseerd 
de teksten konden bestuderen. Dit gold voor 
industrieën, ambtenarij, het platteland, het 
leger, enz.. Dit beïnvloedde de werkresultaten 
natuurlijk nadelig. De propaganda vermeldde 
dat het begrijpen van de citaten van Mao 
verlichting zou brengen en productie zou 
vergroten. Dat het contra-productief was om de 
arbeid daarvoor te onderbreken werd op deze 
manier weerlegd. Desondanks waren Mao's 
grote campagnes; "de Grote Sprong  
Voorwaarts” en "de Culturele Revolutie” 
rampzalig voor de Chinese economie. 
Gedurende de jaren zestig was het Rode 
Boekje het meest zichtbare symbool in China. 
Het werd zelfs meer afgebeeld dan Mao. Op 
propaganda posters werden mensen vrijwel 
altijd afgebeeld met het boekje in de hand. 
Er zijn enkele leden van de “Studie Groep 
China Filatelie” die een grote collectie bezitten 
van het “Rode Boekje”. En deze nog altijd 
uitbreiden!  
Zie voor teksten van en over Mao de zegels uit 
1967 en 1968 hieronder (Michel nrs 1019, 977 
en  974). 



China Filatelie 2010 43 

                    
 
Arbeiders, Boeren en Revolutionairen, Kameraad Mao is de grootste  Het organiseren van duizenden 
Intellectuelen en al de mensen in de wereld  marxist-leninist van onze tijd en duizenden mensen, en ze  
die willen vechten tegen het imperialisme Hij verdedigt, ontwikkelt en  aansporen tot een enorm  
van de V.S. zullen in actie komen om de  draagt het marxisme-leninisme machtig revolutionair leger is  
strijd van de zwarte bevolking in de V.S.  creatief uit en brengt het in een   een noodzaak voor de strijd 
te ondersteunen. heel  ander stadium. tussen revolutie en  
Al de mensen in de wereld moeten zich  Mao’s gedachte is een ander contra-revolutie. 
beter verenigen en felle aanvallen blijven Marxisme-leninisme nu het   
lanceren tegen onze gemeenschappelijke  imperialisme verbrokkelt en  
vijand, het imperialisme van de V.S. en  het socialisme wint over de   
hun medeplichtigen  de wereld . Mao’s gedachte is de  
 gids van de gehele partij en van  
 het gehele land.  

 

Gelegenheidsstempel voor de Taiwan Fair van 1935 (Taiwan Expo) 
 

Jozef Wagemakers 
 

In 1935 wordt de Taiwan Fair georganiseerd naar aanleiding van het 40 jarige jubileum van de 
aansluiting van Taiwan bij Japan. Het is de eerste grote tentoonstelling op Taiwan. 
Van 10 oktober tot 28 november worden in de omgeving van Taipei tal van activiteiten ontplooid. 
Er zijn 2 aparte locaties speciaal ingericht voor deze expo en daarnaast worden nog een aantal bestaande 
gebouwen gebruikt. De eerste site is bij de Taipei Public Hall en de tweede site is in het Taipei New 
Park. 
Het getoonde stempel is geslagen op de tweede site (mogelijk bestaan er dus ook stempels van de eerste 
site en van de andere locaties). 

 
De tekst in het stempel luidt: 

Herdenking 40 jaar Taiwan regering 
Ter herdenking aan de Taiwan Expo 

 
 

10 10 10, wat betekent 10 oktober van het jaar 10 van de 
Japanse Showa-jaartelling (1935) 

Tweede site 
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De Japanse bezetting van Nederlands Indië 
 

Vic Vente 
 

De Japanse bezetting van Nederlands Inde heeft 

natuurlijk geen rechtstreeks verband met China, 

maar het feit dat beide landen meegesleept zijn 

in de 2
e
 Wereldoorlog en door Japan bezet 

waren schept een verbinding. Voor dit artikel 

over de Japanse bezetting van Nederlands Indië 

maak ik gebruik van artikelen die eerder zijn 

verschenen in de diverse publicaties van Dai 

Nippon, de speciaal vereniging voor dit gebied. 

 

Inleiding 

In mei 1942 werd de Japanse jaartelling 
ingevoerd, in twee systemen: 
 

1942  1943  1944  1945   christelijke jaartelling 
2602  2603  2604  2605   sumera 
  17      18       19      20    showa. 
 

Het gebruik van Europese talen werd verboden, 
alleen Maleis en Japans werden toegestaan. De 
gulden werd gelijkgesteld met de yen. 

Het gebied bestond tijdens de bezetting uit drie 
geheel los van elkaar staande bestuurssectoren. 
1. Java en Madoera 
2. Sumatra 
3. Borneo en de grote oost 
 

Java 
In tegenstelling tot de andere delen werden op 
Java en Madoera geen opdrukken op 
vooroorlogse zegels toegelaten. 
Tijdens het eerste bezettingsjaar werden de 
vooroorlogse  zegels,voorzover ze niet de 
beeltenis van de koningin hadden, normaal 
gebruikt. 
Ook zegels van Japan waren geldig. 
 
Hieronder de afbeelding van enkele brieven uit 
de eerste periode van de Japanse bezetting, 
waarop nog de zegels van voor de bezetting 
gebruikt zijn, maar waarin de stempels wel zijn 
aangepast aan de Japanse jaartelling en van de 
daarna uitgegeven zegels. 
 

 
 
Drukwerk, gefrankeerd met 2 cent karbouw naar Banjoewangi 
Dai Nippon gunseigo no in (militair gezag), Soerabaja 03 – 07 – 2602 (1942) 
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Dienstbrief  uit Batavia 16 – 06 –26 02 (1942) 
Van het justitie administratiekantoor Batavia noord (tihoo hooin hokobi) 
 

 
 
Brief met 2 x 5 cent cijfer van de belastingdienst Semarang naar Salatiga 12 – 03 – 2603 (1943) 
 

Definitieve uitgaven 
 

 
 

1943 ( 9 maart ) 
2 sen bruin   Globe met Oost Azië 
3 ½  sen rood    Ploegend karbouwspan 
 

5 sen groen  De Fuji-no-yama 
10 sen blauw Kust bij Merak    
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1943 (april) 
3 ½ sen rood  Inheemse danser 
5 sen groen   Wajangpop 
10 sen blauw Boroboedoer 
20 sen olijfbruin Java met ornamenten 
40 sen roodviolet Danser en Boroboedoer 
             

 
   
60 sen oranje de Garoeda met kaart van Java 
80 sen bruin Ploegende karbouwen 
1 roepiah violet Sawa’s    
 

 
Van deze serie bestaan ongetande proeven 
 

 
 
1943 Postspaarbank 
3 ½  cent rood 
10 cent blauw 
Alle zegels komen voor met opdruk Indonesia en 
die behoren dan tot de interimuitgiften.. 

 

Gelegenheidsvelletjes 
 

Eind mei was ik op de tentoonstelling van Hertogpost 2010 in 's Hertogenbosch.  
Daar was stond ook een kraam van Wereldkinderen Projecthulp China met de mededeling: 
"Met al uw aankopen van artikelen uit de Wereldkinderen Marktkraam ondersteunt u de veelal 
kansarme gehandicapte weeskinderen van Lanzhou. Wereldkinderen Projecthulp China brengt deze 
kinderen onder bij pleegouders in het land zelf." 
Daar werden o.a. een paar velletjes van Nederland verkocht met afbeeldingen en karakters van het jaar 
van de tijger. Zie onderstaande afbeeldingen en www.projecthulpchina.nl 

Dick van Eijl 
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Maleisië en China 
 

Johan Sevenhuijsen 
 

Tijdens mijn reis van afgelopen zomer door 
Maleisië maakte ik kennis met de intensieve 
verbondenheid die dat land met China heeft. Die 
verbondenheid gaat langer terug dan je wellicht 
zou denken. Al lang voordat Portugezen en 
Hollanders in de 16e eeuw aan de westkust van 
Maleisië nederzettingen stichtten, zoals in 
Malakka, bestonden intensieve relaties met 
China. 
Die worden teruggevoerd tot de wereldreizen 
van de bekende Chinese zeevaarder Zheng He. 
Die heeft in het jaar 1405 met een grote vloot 
Maleisië aangedaan en sindsdien bestaat een 
intensieve handelsrelatie tussen beide landen. In 
1411 ging het sultanaat Malakka officiële 
diplomatieke relaties aan met de Chinese keizer. 
In de 15e eeuw was Chinees geld ook breed in 
gebruik in de handel. 
 

 
 

In 2005 werd het 600 jarig jubileum van deze 
relaties gevierd met een series postzegels van 
waarden en een blokje en folder. 
De waarden van 30 sen tonen de Chinese 
schepen uit die tijd en het keizerlijk zegel dat de 
diplomatieke relaties met Malakka bezegelde. 
Op de waarden 50 sen en het blokje staan de 
handelsrelaties centraal; het blokje toont de 
verschillende vormen van geld die als ruilmiddel 
gebruikt werden. Naast het Chinese koperen geld 
ook tinnen dierenfiguurtjes.  

 

 

 
 

Het zegel van 1 ringgit laat een ander aspect van 
de relatie zien: een schaal van Nyonya 
aardewerk. De nyonya vormden een zeer 
succesvolle bevolkingsgroep, die eeuwen lang 
een dominante economische positie hadden. Het 
zijn de afstammelingen van de huwelijken tussen 
Chinezen en inheemse Maleisiërs, die in hun 
cultuur beide invloeden verenigen. 
 

 
 

Van meer recente datum is de relatie tussen 
Maleisië en de Volksrepubliek. In Maleisië is 
duidelijk dat het land sterk meeprofiteert van de 
sterke economische groei in Azië. Opnieuw is 
daarbij de relatie met China van groot belang. 
De diplomatieke relaties met de Volksrepubliek 
werden in 1974 gelegd. In 2009 werd een 
gelegenheidsenvelop uitgegeven voor de 35e 
verjaardag daarvan. Afgebeeld is de ontmoeting 
tussen de toenmalige Maleisische premier en 
Mao Zedong. Op het zegel staan de moderne 
bouwwerken die de economische bloei van 
China en Maleisië symboliseren.. 
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Nieuwe uitgiften Republiek China (Taiwan) 
  

 

 
 

20 januari 2010  Bloemen III (DEF 129) 
Vervolg op de in maart en oktober 2009 
uitgegeven zegels. 
$  7   (4,0)  Michelia champaca, gele jade orchidee 
$ 15  (2,0)  Duranta repens, mooie bloemen maar 
giftige vruchtjes ! 
$ 20  (6,5)  Ixora chinensis, chinese ixora 
$ 34  (1,5)  Lagerstroemia speciosa, crêpe-mirte. 
 

 
 
9 februari 2010  Traditionele Huizen II (SP 539) 
Vervolg op de 23 januari 2008 uitgegeven zegels 
met oude traditionele huizen op Taiwan. 
$  5  (0,9)  Lin An-tai Huis uit 1783 (Taipei) 
$  5  (0,9)  Huis van de familie Li  1857 (Taipei 
district) 
$  5  (0,9)  Huis van de familie Lin 1858 
(Taichung) 
$ 12 (0,9)   Xiaoyun villa 1866 (Taichung 
district) 

 
 

20 februari 2010  Peng Hu eilanden (SP 540) 
Een viertal zegels met prachtige beelden van de  
Penghu eilanden. Deze eilanden (door de 
Portugezen Pescadores dwz Vissers eilanden 
genoemd) zijn basaltresten van vulkanisme in de 
Straat van Taiwan. 
$    5  (0,9)  Klein Taiwan, basalttong door de 
golven gevormd 
$    5  (0,9)  Bruin basalt aan de kust van 
Yuwong eiland  
$  10  (0,9)  De Walvisboog van het eilandje 
Xiaomen 
$  10 (0,9)   Stenen Hart Kering, visfuik op het 
eilandje Qimei. 
 

 
 
10 maart 2010  Bruggen  op Taiwan (SP 541) 
Vervolg op de uitgiften van april 2007 en mei 
2008 met nu een viertal karakteristieke bruggen 
uit het zuiden van Taiwan.  
$  5   (0,9)  Boogbrug (150 m) over de Tungkang 
rivier (Pingtung). 
$  5   (0,9)  Brug bij Tainan (lengte 440 m). 
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$ 12  (0,9)  Brug tussen Fort Zeelandia en het 
Eeuwig Gouden Fort bij Tainan. 
$ 12  (0,9)  Wang Yueh (volle maan) brug over 
het Tainankanaal. 
 

 
 
25 maart 2010  Wilde Paddestoelen I (SP 542) 
Om de vele paddestoelen, die op Taiwan in het 
wild groeien, wat meer bekendheid te geven zijn 
hier de eerste vier van een uit te geven serie. 
$  5   (0,8)  Dictyophora multicolor, oftewel 
Stinkhoorn 
$  5   (0,8)  Pleurotus salmoneostramineus, lijkt 
op zeeschelp 
$ 12  (0,8)  Pseudocolus fusiformus, tussen 
vingers stinkende sporen 
$ 12  (0,8)  Coprinus dissiminatus, wit hoedje 
met verticale groeven. 
Verder een velletje (0,7) met de vier zegels in 
een bosrijke omgeving. 
Let op: alleen de Pleurotus is eetbaar. De andere 
drie zijn giftig. U bent dus gewaarschuwd ! 

 

 
 
15 april 2010  Krabben III  (SP 543) 
Derde viertal in de serie van op en rond Taiwan 
voorkomend krabben. 
$  5   (1,0)  Cardisoma carnifex, landkrab in 
moerassig gebied. 
$  5   (0,9)  Scandarma lintou, een uitstekende 
bomen klimmer. 
$ 10  (0,9)  Sesarmops intermedius, Kerstkrab 
genoemd vanwege rode kleur. 
$ 25  (0,9)  Gecarcoidea lalandii, landkrab in de 
buurt van koraalriffen. 
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29 april 2010  De Romance van de drie 
Koninkrijken (SP 544) 
Een vierde uitgifte in de serie van deze klassieke 
roman (vorige uitgiften in 2000, 2002 en 2005). 
$ 3,50  (1,0)  Voltreffer van pijl op hellebaard  
$ 3,50  (1,0)  Discussie over de helden tijdens 
een glas wijn 
$   5     (1,0)  Zhou Yu  kwaad na voor de derde 
keer beetgenomen te zijn 
$   5     (1,0)  Na zeven maal gevangen genomen 
te zijn geeft koning Meng Huo zich over. 
Hierbij een velletje (0,8) met een blokje van de 
vier zegels. 
 

 
 
5 mei 2010  Bloemen IV (DEF 129) 
Vervolg op de uitgiften van 20 januari 2010 en 
daarvoor. 
$ 0,50 (1,5)  Bauhinia variegata, blad-
verliezende boom, verre familie van de erwt 
$   9    (1,2)  Euphorbia milii, familie van 
wolfsmelk 
$  13   (1,2)  Brunfelsia hopeana, familie van 
nachtschade 
$  17   (1,2)  Plumeria rubra, melkachtig sap 
giftig voor honden! 
 
NB. Achter de waarde van de zegels is tussen 
haakjes de oplage in miljoenen vermeld. 
 

 

Gelegenheidsvelletjes 
Onderstaand velletje is uitgegeven toen het 
Nantong Museum in de provincie Jiangsu in 
2005 zijn 100-jarig jubileum vierde. Zie ook de 
zegels  Mi. 3649/50 die hiervoor zijn uitgegeven. 
 

 
 
Onderstaand velletje viert de ontwikkeling in de 
wetenschap. 
 

 


