Post via de Transsiberische Spoorweg
Zie pag. 3 – 13

China Filatelie 2011

1

Inhoudsopgave
Redactioneel
Bestuursmededelingen
Security Chop uit Taiwan
Post via de Transsiberische spoorweg
Hoedenbelasting
Zeldzaamheden uit de China Filatelie
Nieuwe uitgiften VRC
Nieuwe uitgiften Taiwan

1
1-2
2
3-13
14
14
15-22
22-24

CHINA FILATELIE is het vier maal per jaar verschijnende bulletin van de Studiegroep China Filatelie.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19-4-1973, nr. 62.670. Aangesloten bij de Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen.
Lidmaatschap 18 Euro per jaar. Losse abonnementsprijs op aanvraag, evenals advertentietarieven.
Correspondentie-adres: Boschmansweg 13, 1871 AW Schoorl.
Postgirorekening van de penningmeester: 3001182 t.n.v. Studiegroep China Filatelie te Middelburg; van de
Nieuwtjesdienst: 914729 t.n.v. Studiegroep China Filatelie te Middelburg.
=========================================
No part of this Bulletin may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means,
without written permission of the editor.

ISSN 1382-8886

China Filatelie 2011

2

43e jaargang no. 164

China Filatelie 2011

april 2011

3

Redactioneel
Het eerste nummer van de nieuwe jaargang volgt
redelijk kort op het vorige. Er is genoeg kopij
om het te vullen, een absolute voorwaarde
natuurlijk. Maar er is ook alle aanleiding om er
trots op te zijn. Het belangrijkste artikel in het
blad is de eerste aflevering van een serie
artikelen over de historie van het postvervoer
Via Siberia, met de Transsiberische Spoorweg
van de hand van Marc Symens en Jozef
Wagemakers. Er is een hoop onderzoekswerk in
gaan zitten, maar het resultaat is er ook naar. Er
zijn al vele artikelen over dit onderwerp
geschreven, maar er komen toch door verdere
studie van poststukken steeds weer nieuwe
inzichten naar boven. Deze reeks artikelen
belooft een nieuwe mijlpaal in de kennis van dit
deel van de Chinese posthistorie te worden.
Zonder overdrijving. Geen wonder dat uw
redacteur trots is.
Door een samenloop van omstandigheden
stonden in het vorig nummer geen nieuwtjes van
de Volksrepubliek. Dat gemis wordt nu meer dan
goedgemaakt. Ook van Taiwan is weer een en
ander te tonen. Daarnaast is er in dit nummer
nog slechts plaats voor een paar korte stukjes.
Eén van Ai Li-shan, één over een publicatie van
diens hand over de Taiwanese Hoedenbelasting
(!) en een paar zeldzaamheden.

Bestuursmededelingen
Verslag bijeenkomst zaterdag 5 februari
2011.
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 25
aanwezige leden welkom. 5 leden hebben te
kennen gegeven verhinderd te zijn.
De heren Bas Haveman en de heer Hasnou zijn
geballoteerd en tot de studiegroep toegelaten. Er
waren ook twee nieuwe aspirantleden aanwezig
die de sfeer van de bijeenkomst wilden proeven
Voor de komende veilingen in 2011, zijn al veel
kavels aangeboden, de nieuwe veilinglijst V 193
met bijbehorende scans staat al weer op onze
website www. chinafilatelie.nl
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Op de leestafel liggen insteekboeken, folders en
FDC's 2009 en 2010 van de Studiegroep waar
veel belangstelling voor is.
Na de pauze werd er dit keer door Jan Bertens
vakkundig geveild. Er zijn 42 schriftelijke
biedingen binnen gekomen. Van de 102 kavels
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van veiling 192 verwisselden 79 van eigenaar
(77,5 %) en 22 kavels gingen retour.
Om 12.50 uur werd de bijeenkomst afgesloten.
Miep Ronde secretaris.
Verslag bijeenkomst zaterdag 9 april 2011.
De voorzitter opent de jaarvergadering en heet
de 21 aanwezige leden welkom.
Vijf leden ( plus de 5 jubilarissen) hebben zich
bij het secretariaat afgemeld.
Er zijn dit jaar vijf jubilarissen die hun 25 jarig
jubileum vieren. De secretaris heeft hun een
kado bon toegestuurd.
De secretaris meldt dat zeker 10 leden geen
convocatie hebben ontvangen voor deze
jaarvergadering. De oorzaak hiervan ligt met
grote waarschijnlijkheid bij de KPN.
Het bestuur zal zich hierover beraden en met een
voorstel komen om deze klacht op te lossen.
De secretaris leest het “Verslag Raad van
Toezicht” voor. De Penningmeester wordt
gedechargeerd, alles is prima in orde.
Er zijn geen op of aanmerkingen over de
Financiële Verslaglegging 2010 en Begroting
2011 dus worden ze goedgekeurd.
Rob Ronde wordt herbenoemd als voorzitter.
In de rondvraag vraagt Peter Fidder aandacht
voor de grote verzamelbeurs, welke op 7 mei
2011 wordt gehouden in sportcentrum 'De Brake'
in Nunspeet. Filatelie is sterk vertegenwoordigd
met 250 meter tafels.
Na de pauze veilt Johan de 103 kavels van
Veiling 193. Er zijn 43 retouren ( 41,7 %). Bij
48 kavels werd gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om schriftelijk te bieden.
Om 13. 00 uur werd de bijeenkomst afgesloten.
Miep Ronde secretaris.
Filateliebeurs Loosdrecht
Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari
werd de 23e Filatelie beurs in Loosdrecht
gehouden in het Achmea Health Center (
voorheen de Panda Hallen ) in Loosdrecht. Ook
nu stond deze beurs in het teken van de
gespecialiseerde filatelie. Er waren 25
studiegroepen aanwezig.
Op vrijdagmiddag om 13 uur werden de deuren
voor het publiek geopend. Zowel georganiseerde
als niet georganiseerde handelaren, uit
Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en
België staan samen met de Studiegroepen op
deze beurs.
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Er zijn op vrijdag 22, op zaterdag 30 en zondag
19 belangstellenden bij onze stand komen kijken
en dat is meer dan verleden jaar toen er door
barre weersomstandigheden een negatief
reisadvies was gegeven. Maar ook nu was het
niet zo druk als een paar jaar geleden. Er was dit
keer veel belangstelling voor het aanwezige wat
oudere materiaal en natuurlijk de FDC's van
2009 en 2010. Er zijn veel vragen over de
Studiegroep en de verzamelgebieden (die onder
de paraplu van de studiegroep vallen)
beantwoord. Twee belangstellenden hebben zich
aangemeld als aspirant lid.
Willem Bakker moest dit jaar helaas verstek
laten gaan door rugklachten.

Het stempel heeft gelukkig een diameter van 24
mm, waardoor het in zijn geheel op het zegel
past. Het is gevonden op de 2e uitgifte van de
Chu Kwang Toren serie, op gewoon papier,
uitgegeven op 28 januari 1961. Er is op het zegel
niet genoeg van het stempel te zien om te
controleren of de data op voor- en achterkant
overeenstemmen. Het karakter voor ‘20’ is alles
wat te zien is.
Als iemand nog aanvullende informatie heeft of
ook zo’n controlestempel heeft gezien, laat het
aan de redactie weten!
Ai Li-shan

Het beursteam (Willem Bakker, Ernst Marijs,
Peter Fidder, Miep en Rob Ronde).

Taiwan Security Chop
In nummer 150 van ons Bulletin (pag. 50) is al
een zegel van Taiwan getoond met een
beveiligingsstempel op de achterkant, dat
waarschijnlijk is aangebracht om diefstal door
werknemers te ontmoedigen.
Hier is er nog zo een, en deze heeft een
datumstempel! Het is de eerste keer dat ik zo’n
zegel gezien heb en wellicht de eerste keer dat er
een wordt getoond.
De tekst op het stempel luidt:
Bovenaan: Taichung Gemeentelijke Rechtbank
Middenboven: Ontvangst en verzending
Datum: 50.6.20 (20 juni 1961)
Middenonder: zegel
Onder: Vooruitbetaald ontvangststempel

Briefwisseling vervoerd met de Transsiberische spoorweg
Deel 1: periode vóór oktober 1903
Marc Symens – Jozef Wagemakers
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Op nogal wat briefwisseling van en naar het
verre Oosten treffen we een aanduiding “via
Siberia” (of soortgelijk) aan.
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Het algemeen internationaal (UPU) postverkeer
kon voor het eerst per 1 oktober 1903 van de
postroute via de Transsiberische spoorweg
gebruik maken. In deel 1 van deze studie
behandelen we echter nog eerst de voorafgaande
periode, dus vóór 1 oktober 1903, wanneer in
principe alleen de Russische post reeds gebruik
kon maken van deze snelle verbinding tussen
Europa en het verre Oosten (in principe
uitsluitend briefwisseling met een frankering in
Russische kopeken).
De Transsiberische spoorweg (TSR)
In 1851 werd de eerste belangrijk spoorlijn
Moskow – St.Petersburg ingehuldigd, in feite
een eerste stap in de richting van wat 60 jaar
later de Transsiberische spoorlijn zou worden.
Het was Tsaar Alexander III (regeerde 18811894) die zijn zoon Nikolaas de opdracht gaf een
comité te leiden om het spoorwegnet uit te
breiden met een verbinding naar Vladivostok,
een strategisch belangrijke havenstad in het
oosten van het keizerrijk. Al in 1893 werd
daarvoor door Nikolaas de eerste steen gelegd
van het eindstation in Vladivostok.
De Russische expansie oostwaarts, met ook de
mogelijkheid om in de tot dan toe braakliggende
terreinen in Siberië meer grondstoffen te
ontginnen, is ongetwijfeld de hoofdreden voor
de aanleg geweest.
Mits de toelating van China (een compensatie
voor geleverde diensten tijdens de ChineesJapanse oorlog in 1894-1895) werd bovendien
de spoorlijn dwars door Mantsjoerije (van
Manchouli (Mantchjouriya) tot Sui Fen Ho
(Pogranichnaya)) gelegd, wat een aanzienlijke
verkorting van het oorspronkelijk geplande
traject betekende. Bovendien mocht vanuit
Harbin (Kharbin) een aftakking gemaakt worden
naar de haven van Port Arthur in het toen
Russisch pachtgebied Lyaotung (Kwantung).
Daardoor verzekerde Rusland zich meteen ook
van serieus een tegenwicht aan de Japanse
expansie richting westen.
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De financiering van de hele onderneming was
natuurlijk een probleem en werd grotendeels
bekostigd door de uitgifte van aandelen (die
gretig door de Europese landen gekocht werden).
Het geld moest terugverdiend worden door
goederenvervoer en postvervoer. Dit was dan
ook een van de redenen voor de hoge prijzen die
aanvankelijk gevraagd werden voor het
internationaal postvervoer. Slechts na heel wat
discussies en prijsonderhandelingen werd het
algemeen (UPU) postverkeer m.i.v. 1 oktober
1903 over de Transsiberische spoorweg
mogelijk.
De Chinese Eastern Railway (CER)
Voor de realisatie van het traject binnen
Mantsjoerije werd in 1896, met medewerking
van de Chinees Russische bank, de “Chinese
Eastern Railway”- Company opgericht met
hoofdzetel in Harbin (Kharbin).
De CER
bestond uit
Lijn 261-262: Manchouli – Harbin
Lijn 263-264: Harbin – Sui Fen Ho (en verder
naar Vladivostok)
Lijn 265-266: Harbin – Port Arthur, via
Changchun (Kwanchengtze), Moukden en
Dairen (Dalny)
Briefwisseling
vervoerd
Transsiberische spoorweg

met

de

We beperken ons in deze studie tot
briefwisseling meegenomen
• van Moskow via Harbin en verder oostwaarts
via Vladivostok of
• van Moskow via Harbin en van daaruit
verder zuidwaarts via of richting Dalny en
Port Arthur.
En uiteraard (vooral) ook briefwisseling
vervoerd in omgekeerde richting.
Briefwisseling die slechts een gedeelte van het
traject Moskow – Harbin volgde laten we buiten
beschouwing.
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Aangelegde spoorlijnen – situatie in februari 1904 (bron: B&G)
Het volledige traject van Moskow tot aan het
Baikalmeer was afgewerkt eind 1898. (D&K)
Het traject vanaf het Baikalmeer tot aan
Mandchuria werd op 1 juli 1900 geopend. (D&K)
De verbinding naar Harbin en vandaaruit het
traject zuidwaarts naar (Dalny en) Port Arthur
was eind november 1901 klaar en in gebruik.
(D&K) (T&S)
Op het Baikalmeer werden
aanvankelijk ferryboten ingezet (tot eind 1904
het verbindingsspoor rond het Baikalmeer werd
voltooid). (D&K)
Op de treinen waren van in het begin reeds
ambulante postkantoren aanwezig. (T&S).
Reeds in de eerste maanden van 1902 werd er
post uit China (van de Russische kantoren in
China) met de Transsiberische spoorweg
meegegeven. (Wa) (D&K) (Ve)
Het traject Harbin Vladivostok werd
uiteindelijk volledig afgewerkt midden 1902
(D&K)
(officieel werd het geopend op 14 juni
1903). (D&K) Van dan af kon de Russische post
de postzendingen naar China, Korea, Japan,…
eveneens van Moskow via Harbin en verder
oostwaarts via Vladivostok verzenden in plaats
van ze de aftakking naar Port Arthur te laten
volgen.
Vanaf juli 1903 zou er zo een echt goed
geregelde en regelmatige dienst geweest zijn.
China Filatelie 2011

Eind 1902 begonnen de Russische autoriteiten
besprekingen
met
de
buitenlandse
postorganisaties die kantoren in China hadden
(de Franse Post, de Duitse post ….) om deze
route voor algemeen internationaal (UPU)
postverkeer open te stellen. (Tr) Mogelijk werden
daarbij al een beperkt aantal testen toegelaten en
uitgevoerd o.a. door de Franse post in Tientsin
en de Duitse post in Tsingtau. Omdat de kosten
die Rusland daarna vroeg te hoog waren, werd
deze tijdelijke samenwerking echter volledig
stopgezet. Ook Japan was niet bereid de hoge
kosten te betalen. Maar, uiteindelijk, onder druk
van de buitenlandse handelaars in China, kwam
men toch tot een overeenkomst, eerst met
Frankrijk en Duitsland, daarna met Engeland en
ook met Japan. (Tr)
Vanuit Europa kon deze snelle route naar het
Verre Oosten zo vanaf 1 oktober 1903 eindelijk
gebruikt worden. In het dienstorder OS-121 van
24-9-1903 van de Belgische Post kunnen we dit
nog nalezen: m.i.v. 1 oktober 1903 wordt
voorzien dat, tenzij anders aangegeven door de
afzender, alle briefwisseling (uitgezonderd
stukken met aangegeven waarde) met als
bestemming China (behalve het gebied ten
zuiden van Shanghai), het Duitse pachtgebied
Kiautschou, Japan (uitgezonderd Formosa) en
7

Korea, via de Transsiberische spoorweg zal
verstuurd worden.
Indien uitdrukkelijk
aangegeven door de afzender kon deze route ook
gebruikt worden voor post naar Formosa en
plaatsen zuidelijker dan Shanghai. (Be)
Soortgelijke aankondiging vinden we in het
Amtsblatt nr. 47/1903 van de Duitse Reichs-post
.
Daarin wordt bijkomend vermeld dat zo
tenminste 4 keer per week de verbinding met
Peking, Tientsin Tongku en Chefoo zal kunnen
gerealiseerd worden en tenminste 1 keer per
week de verbinding met Japan en Shanghai.
(D&K)

In het Franse “Bulletin Mensuel des Postes” van
oktober 1903 staat dit verder geëxpliciteerd,
namelijk dat er dagelijks treinen vertrekken
vanuit Moskow naar één van de eindpunten van
de Transsiberische spoorweg (Vladivostok, Port
Arthur en Inkow), en dat er vanuit Vladivostok,
Dalny en Port Arthur schepen van de Chinese
Eastern Railway worden ingezet voor de verdere
verzending naar China, Korea en Japan, te
weten: van Dalny en Port Arthur naar Chefoo (4
keer per week, duur: 18 uur), van Dalny en Port
Arthur rechtstreeks naar Shanghai (één keer per
week, duur 2 dagen), van Dalny en Port Arthur
rechtstreeks naar Yokohama (één keer per week,
duur 2 dagen), van Dalny en Port Arthur via
Chemulpo naar Shanghai (elke 16 dagen, duur 4
dagen) en tenslotte van Vladivostok via Gensan,
Fusan en Nagasaki naar Shanghai (elke 23/24
dagen, duur 8 dagen). Ook de schepen van de
“Russian Volunteer Fleet” (T&S) werden, indien
beschikbaar, nog bijkomend ingeschakeld om
post te vervoeren. Daarnaast reden er 4 keer per
week treinen heen en weer van Newchwang naar
Tientsin en Peking. (Tr)
Vanuit Londen zou al op 28 september een
eerste zending vertrokken zijn om aan te sluiten
op de eerste trein vanuit Parijs. (La)
Door de Britse post wordt de Transsiberische
postroute aangekondigd in een affiche van de
General Post Office van 3 november 1903 (een
maand later dus).
Daar wordt duidelijk
aangegeven dat zij deze route beperken tot het
postverkeer voor brieven en postkaarten.
Bovendien is er een verschillend tarief, al
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naargelang op de bestemming in China al dan
niet een postkantoor van de Britse post gevestigd
is. (Pr) (B&G) (La)
Poststukken verzonden via de Transsiberische
spoorweg zijn in de eerste plaats te herkennen
aan de snelheid waarmee ze hun bestemming
bereikt hebben. Briefwisseling verstuurd via de
Transsiberische Spoorweg was namelijk minder
dan 4 weken onderweg voor het traject China –
Europa (of omgekeerd), daar waar soortgelijke
briefwisseling per schip verzonden steeds meer
dan een maand onderweg was (zie hiervoor “La
poste maritime Française, tome V, R. Salles,
(1966)”: voor het traject Marseille – Yokohama
was (in 1904) gemiddeld 37,5 dagen nodig; dus
voor het traject Marseille – Shanghai ongeveer
32 dagen).
DATA IN DE STEMPELS – belangrijk om
weten
Bij het nakijken van de data is het belangrijk te
weten dat in de Russische stempels (tot 1918),
althans deze in Cyrillisch schrift, de datum
volgens de Juliaanse kalender vermeld wordt,
waarbij er in het begin van de twintigste eeuw
(vanaf maart 1900) een verschil was van 13
dagen t.o.v. de gewone (Gregoriaanse) kalender.
Maar opgelet met de interpretatie van de
stempels in gebruik in de kantoren van de
Russische post in China (en ook de stempels van
de treinpostkantoren van de Chinese Eastern
Railway): daar staat de datum soms volgens de
Juliaanse kalender en soms volgens de gewone
kalender genoteerd !!!
Russische stempels zonder Cyrillische letters
(een index uitgezonderd) zijn specifiek bedoeld
voor het internationale postverkeer en vermelden
de datum steeds volledig volgens de gewone
kalender.
Voor wat de data betreft in de Japanse stempels
moet men weten dat, indien de stempel alleen
cijfers en Japanse karakters bevat, de datum er
van rechts naar links moet gelezen worden en het
jaartal dat van het regeringsjaar van de keizer is.
Japanse stempels zonder Japanse karakers (een
index uitgezonderd) zijn specifiek bedoeld voor
het internationale postverkeer en vermelden de
datum steeds volledig volgens de gewone
kalender.
Dus interpreteer:
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Russische post in Inkow
(Newchwang), China:
Juliaanse kalender 4 VI 1903
Russische post in Chefoo, = 17 juni 1903
China,
In dit voorbeeld 13 dagen
= 22 juni 1903,
bijtellen !!!
In dit voorbeeld: geen 13
dagen bijtellen !!!

= 5 augustus 1907
(van rechts naar links lezen, NIET 1 september 1911
jaartal 40 is regeringsjaar van WEL = 11 september 1912
de Japanse keizer)
(van rechts naar links lezen,
jaartal 1 is regeringsjaar van
de Japanse keizer)

gewone letters
=12 augustus 1908
hier nooit 13 dagen bijtellen
!!!

gewone letters
= 8 februari 1912
gewoon
af
te
ook het jaartal

lezen,

Indien in een Chinese stempel de datum in cijfers is genoteerd, is dit steeds de datum volgens de
gewone kalender. Is de datum genoteerd in Chinese karakers daarentegen, dan is dit tot en met 1911
de datum volgens de maan-kalender. Om deze om te zetten naar de gewone kalender bestaan
omzettingstabellen. Maar, voor wat de studie van het postverkeer via de Transsiberische spoorweg
betreft is het niet noodzakelijk deze omzetting van maankalenderdata te kunnen maken, vermits op alle
poststukken afgestempeld met dergelijke maankalenderstempels zeker nog een Chinese transitstempel
zal voorkomen met de datum in cijfers, dus volgens de gewone kalender.
Wel moet nog aangestipt worden dat men bij de gewone tweetalige datumstempels van o.a. Shanghai
moet opletten voor het jaartal. Op de plaats van het jaartal staat namelijk in deze stempels soms geen
jaaraanduiding maar wel één of andere index.

12de maan-dag van de 10de
maan-maand
= 18 november 1904
1902, met de Transsiberische spoorweg naar Europa
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(in dit geval) NIET 31
augustus 1918; WEL = 31
augustus – index 18 (1906)
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In 1902 was het in ieder geval reeds mogelijk post af te geven in een kantoor van de Russische post in
China om via de Transsiberische spoorweg zijn bestemming in Europa te laten bereiken. Voorbeelden
uit 1902 zijn echter eerder schaars te vinden.

Chefoo – Lübeck 30/8 – 23/9 = 24 dagen (zie de Cyrillische aanduidingen “via Moskow”,
“Germania”)
Voor de Russische post in Chefoo was de route “via Siberia” als snel de meest voor de hand liggende
en meest gekozen route. Zo vinden we in 1902 reeds poststukken van de Russische post in Chefoo
zonder enige aanduiding “via Siberia” die toch, voortgaand op de data in de stempels, deze route
gevolgd hebben. (Sy)
Het was in 1902 zelfs mogelijk een poststuk af te geven aan de Chinese post en, voorzien van een
frankering in Chinese cents (voor een brief 10 cent per ½ oz., voor een postkaart 4 cent), via de
Transsiberische spoorweg naar Europa te versturen. O.a. vanuit Hankow zijn enkele voorbeelden
gekend. De Chinese post moest daarvoor, ter vervanging van de frankering in Chinese cents, op deze
poststukken bijkomend een frankering in Russische kopeke (zegels van de Russische post in China)
aanbrengen, voldoende voor de verdere verzending vanuit een kantoor van de Russische post in China.
Dergelijke vanuit Hankow verzonden poststukken bezorgde de Chinese post aan de Russische post in
Shanghai, die de kopeke-zegels afstempelde en dan voor de verdere verzending via de Transsiberische
spoorweg kon instaan.
In welke mate en vanaf wanneer hiervoor echte afspraken bestonden, konden we niet achterhalen.
Vergelijkbaar hiermee was het eind 1902 ook mogelijk om post te versturen vanuit het Duits
pachtgebied Kiautschou evenzeer met een dubbele frankering, maar nu: Duitse Pfennig + Russische
kopeke. (D&K)(Ve) De Duitse post bezorgde dergelijke stukken aan de Russische post in Chefoo die voor
de verdere verzending per schip naar Port Arthur en dan via de Transsiberische spoorweg in stond.
Deze mogelijkheid staat overigens beschreven in de “Deutsch Asiatische Warte” (Tsingtau) van 5
december 1902. (D&K)
Ook hiervan zijn echter slechts enkele zeldzame voorbeelden gekend.
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Brief van Hankow naar St Petersburg afgegeven met dubbele frankering aan de Chinese post in
Hankow, 3 december 1902. Brief uit de tweede gewichtsklasse, gefrankeerd met 20 cents = Chinees
briefport (2x10 cents) voor UPU-bestemming, met bijkomend 14 kopeke = Russisch briefport (2x7
kopeke) voor binnenlandse bestemming (in Rusland) aangebracht door de Chinese post.
Traject Shanghai RP - St Petersburg 9/12 – (23 XII) 5/1 = 27 dagen
In omgekeerde richting was het in 1902 nog volstrekt onmogelijk om vanuit Europa (Rusland
uitgezonderd) briefwisseling via de Transsiberische spoorweg te verzenden. Vanuit Rusland, i.h.b.
vanuit Siberië, was het wel mogelijk. (Wa)
Zeer merkwaardig is nog het bestaan van een brief en een prentbriefkaart die beide op 22 november
1902, voorzien van een dubbele route-aanduiding "Par le Transsibérien" en "Via Port Arthur et
Moscou", verzonden werden vanuit de Franse post in Tientsin naar Parijs en die, gezien het volledige
traject op 25 dagen werd afgelegd, ook met de Transsiberische spoorweg zijn verzonden. (B&G) Zij
vormen een zeldzame uitzondering op de algemene regel: “elk poststuk dat vóór 1 oktober 1903 via
Siberia gelopen heeft moet voorzien zijn van een frankering in Russische kopeke”.
Waarschijnlijk betreft het hier één van de door de Russische post toegelaten experimenten of testen. (Tr)
(merkwaardig detail: op de prentbriefkaart staat “souvenir de Chine, octobre 1902”, maar de datum in
de stempel van Tientsin is 22 november 1902; is er een maand gewacht op deze mogelijke verzending
via Siberia ?) (B&G)
1903, maar vóór oktober 1903, met de Transsiberische spoorweg naar Europa
Zoals in 1902 was het in 1903 en vóór oktober 1903 in ieder geval mogelijk post af te geven in een
kantoor van de Russische post in China om via de Transsiberische spoorweg zijn bestemming in
Europa te laten bereiken. Voorbeelden zijn nu (zeker vanaf midden 1903) gemakkelijker te vinden.
China Filatelie 2011

11

Post van de Russische kantoren (in Hankow en) in Shanghai en in Chefoo werd, overzee, aangevoerd
naar Port Arthur (of Dalny) (of misschien ook naar Vladivostok).

Chefoo – Pola 22/6 – 15/7 = 23 dagen (doorgezonden naar Kirchberg)
Post van de Russische kantoren in Tientsin en in Peking werd, per spoor, aangevoerd naar Inkow
(Newchwang), waar er een aansluitingsspoor was op de lijn 265-266 van Port Arthur naar Harbin.
(De lijn Peking-Tientsin-Shanhaikwan was, mogelijk in functie daarvan, eind 1902 tot in Newchwang
doorgetrokken.) (D&K)
Soms kan men er stempels van de Russische ambulante kantoren op terugvinden.

In 1903 was het, zoals in 1902, ook mogelijk een poststuk af te geven aan de Chinese post en ,
voorzien van een frankering in Chinese cents (voor een brief 10 cent per ½ oz., voor een postkaart 4
cent), via de Transsiberische spoorweg naar Europa te versturen. De Chinese post verving dan de
frankering in cents door een frankering in Russische kopeke (zegels van de Russische post in China).
Daarna bezorgde de Chinese post dergelijke stukken aan de Russische post in Shanghai , in Chefoo of
in Inkow (Newchwang) waar de kopeke-zegels werden afgestempeld. De Russische post stond dan in
voor de verdere verzending via de Transsiberische spoorweg.

China Filatelie 2011
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Peking - Ixelles >> (4 VIII) 17/8 – 9/9 = 23 dagen; met TPO 261
Waar voorbeelden uit 1902 eerder zeldzaam zijn, bestaan er nu vele dergelijke voorbeelden van
poststukken die aldus via de Transsiberische spoorweg zijn gelopen. (Ve)(Wa)
De vraag stelt zich wel: welke Chinese kantoren hadden zelf een voorraad van zegels van de Russische
post in China (om een cents-frankering te vervangen door een kopeke-frankering) ?
Chinese post verstuurd via het Russisch kantoor in Shanghai of via het Russisch kantoor in Chefoo
werd, overzee, aangevoerd naar Port Arthur (of Dalny) (of misschien ook naar Vladivostok).

Amoy - Shanghai – Port Arthur – Reval, mei 1903
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Een aantal Russische handelaren in Hankow gaven hun post met aanduiding “via Shanghai and Port
Arthur”, “via Dalny” of “via Siberia” af aan het Chinees postkantoor (in Hankow) zonder zegels in
Chinese cents, maar meteen zelf gefrankeerd met zegels van de Russische post in China (mogelijk
konden de Russische zegels in het Chinees postkantoor aangekocht worden). (T&S) De Chinese post
moest zo geen frankering meer vervangen. Dergelijke poststukken bestaan ook met een IPOstempeltje (de echtheid hiervan wordt door sommige auteurs wel in vraag gesteld) op de kopekezegels. (T&S) (Ve) (Slechts vanaf augustus 1903 zijn poststukken gekend verzonden “via Siberia” vanuit
het Russisch kantoor in Hankow (i.p.v. vanuit het Chinees postkantoor aldaar)). (Ve)
Chinese Post (o.a. van Peking en Tientsin) verstuurd via het Russische kantoor in Inkow werd, per
spoor, aangevoerd naar Newchwang. Vanuit Inkow vertrok een aansluitingsspoor op de lijn 265-266
van Port Arthur naar Harbin.
Op poststukken verzonden vanuit de Chinese post in Tientsin vinden we vanaf midden 1903 heel
dikwijls, in Cyrillisch schrift, de stempel “via Siberia”, eventueel ook “aangetekend”, samen met een
sorteerstempel zoals bijvoorbeeld “Germania”.
We durven veronderstellen dat deze stempels, die zonder enige twijfel niet van privémakelij maar wel
degelijk postaal zijn (gezien de verscheidenheid van de briefwisseling waarop we deze stempels
terugvinden), door de Chinese post zijn aangebracht om het nadien de postbeambten van Russische
post (in Inkow of deze van de ambulante kantoren op de Transsiberische spoorweg) te
vergemakkelijken deze briefwisseling verder juist te verwerken.(**) Er zijn alvast 5 sorteerstempels
gekend: Germania vindt men op post naar Duitsland, Nederland en Denemarken; Franzia vindt men op
post naar Frankrijk, België en Zwitserland; Anglia vindt men op post naar Engeland; Italia vindt men
op post naar Italië; Rossia (Wa) vindt men op post naar (Rusland (**) en) Finland.

Tientsin – Inkow – Warchau – Frankfurt.
Met stempels “aangetekend” “via Siberia” en sorteerstempel “Germania”.
Vanuit het Chinese postkantoor van Newchwang werd de post bezorgd aan het postkantoor van Inkow
(aanvankelijk nog met stempel “veldpostkantoor N°13” (in Cyrillisch schrift)) .
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Tientsin – Inkow – Motier
Met stempel “via Siberia” en sorteerstempel “Franzia”.

Tientsin – Inkow – England
Met stempel “via Siberia” en sorteerstempel “Anglia”.
(Opm: In tegenstelling tot vrijwel alle briefwisseling naar gelijk welk Europees land, waarbij bij
aankomst in deze periode (kort na 1900) ook vrijwel altijd een aankomststempel staat, kan men op
briefwisseling naar Engeland dikwijls geen aankomststempel aantreffen.)
Opmerkelijk is dat de sorteerstempel “Anglia” op bovenstaande prentbriefkaart onder de postzegels
van de Russische post in China staat. Ervan uitgaand dat deze zegels zijn aangebracht door beambten
van de Chinese post, moeten we veronderstellen dat deze stempels in Tientsin - in Cyrillisch schrift ! door de Chinese post zijn aangebracht. (**)
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In omgekeerde richting was het in 1903, vóór oktober 1903, nog steeds volstrekt onmogelijk om vanuit
Europa (Rusland uitgezonderd) briefwisseling via de TSR te verzenden. Europeanen konden dus post
via Siberia ontvangen, maar hun antwoord kon niet via Siberia teruggestuurd worden. Sommige, al
dan niet filatelisten, hebben dat wel geprobeerd, echter zonder succes. (B&G)(D&K)(Ve)
Vanuit Rusland zelf was het wel mogelijk. (Wa)
Het bestaan van voorbeelden van dubbele frankeringen Pfennig (Duitse post in Kiautschou) + kopeke
(Russische post in China), zoals in 1902, konden we voor 1903 niet meer noteren. Mogelijk werd dit
niet meer toegelaten.
Ook uitzonderingen op de regel “elk poststuk dat voor 1 oktober 1903 via Siberia gelopen heeft moet
voorzien zijn van een frankering in Russische kopeke” konden we voor 1903 niet meer noteren voor de
Franse post in China.
Wel bestaat er nog een UPU-postwaardestuk van Korea, verzonden in juni 1903 vanuit Gensan, dat via
Vladivostok naar Helsinki gestuurd is en daarvoor ook slechts 25 dagen onderweg was. (Mi)
Opnieuw erg merkwaardig.
Was dit opnieuw één of ander experiment of test ? Of had Korea reeds voor oktober 1903 afspraken
gemaakt met de Russische post ?
Speciaal geval: briefwisseling van Wei Hai Wei
Ook vanuit één van de Chinese kantoren (Port Edward en Liu Kung Tao) in het Britse pachtgebied
WEI HAI WEI zijn er nog wel een aantal poststukken gekend doorgegeven aan de Russische post in
Chefoo en vervolgens verder verzonden via de Transsiberische spoorweg.
Deze hebben we hierboven bewust buiten beschouwing gelaten: hierbij betaalde de afzender
(aanvankelijk) uitzonderlijk een binnenlands lokaal port in Chinese cents voor het traject tot in Chefoo
en daarbovenop het internationaal port in Russische kopeke voor het traject vanaf de Russische post in
Chefoo. (bij voorbeeld 1 cent + 10 kopeke, beide betaald door de afzender !). (Ve)(B&G)(Wa)

BRONNEN - LITERATUUR
(T&S) “Stamps of the Russian Empire Used Abroad, S.D. Tchilinghirian, W.S.E. Stephen, (1959)”
(D&K)
“Deutsche Post in China / Kiautschou, via Siberien” van W. Dehnert & D. Kiepe,
verschenen in “Berichte für kolonialbriefmarkensammler, nr.88, (1988)”
(Tr) “‘The Trans-Siberian Postal Route”, door H. Tristant, gepubliceerd in “Rossica”
(Be) relevante dienstorders van de Belgische post
(B&G) “Route de Sibérie, M.Bédin & J. Gautherin, (2008)”
(La). “via Siberia”, door E.N.Lane, gepubliceerd in “Journal of Chinese Philately” (1983)
(Pr)
“British Post Offices in the Far East, Edward B. Proud, (1991)”
(Mi) “Korean Postal History 1884-1905, Meiso Mizuhara, (1993)”
(Ve) diverse veilingcatalogi
(Wa) databank poststukken, samenstelling Jozef Wagemakers (studiegroep China Filatelie (NL))
(Sy) verzameling Marc Symens
(**)

veronderstelling op basis van logische deductie en analyse van bestaand materiaal

(alle in deze bijdrage getoonde stukken uit eigen verzameling) (Sy)
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Hoedenbelasting
Ja, u leest het goed, geen hondenbelasting maar
hoedenbelasting. Een hoekje van de China
filatelie waar je makkelijk overheen kijkt. Maar
Ai Li-shan heeft er een aparte publicatie van 18
pagina’s aan gewijd.
Op Taiwan was in de eerste decennia van de
vorige eeuw de productie van hoeden een
belangrijke bedrijfstak. In 1933, bijvoorbeeld,
werden er ruim 13 miljoen geproduceerd, die
voor het grootste deel naar de VS en Europa
geëxporteerd werden.
De hoeden werden aan kwaliteitscontrole
onderworpen en daartoe vanuit de manifactuur
naar een van de zes hoeden-inspectiekantoren
gezonden. Daar kregen ze een stempel ‘passed’
als ze aan de eisen voldeden, anders een stempel
‘rejected’. Voor deze inspectie moest een leges
voldaan worden en die werd verrekend met
belastingzegels met de tekst “Formosa
Government Passed”.

Deze zegels bestaan in verschillende kleuren,
uitvoeringen en tandingen en verschillende
papiersoorten. Ze zijn meestal afgestempeld met
een stempel van het inspectiekantoor.
Ook bestaat er een zegel met de tekst “Formosa
Government Rejected”, maar dat is veel
zeldzamer.

Nog een paar zegels die u waarschijnlijk (nog)
niet in uw verzameling heeft, maar die u
momenteel (via eBay) kunt kopen (als u diep
genoeg in uw buidel tast).

Ten eerste een proef voor een 1 yuan zegel van
de Republiek China, waarschijnlijk uit 1911,
volgens een certificaat van de Royal Philatelic
Society “Genuine as far as we can tell”. Zie het
opmerkelijke karakter ‘da’ (groot) voor
‘Republiek China’. Nu te koop voor US$ 30.000.

Ten tweede een regulier uitgegeven zegel van de
Volksrepubliek, maar niettemin uiterst schaars:
het in 1953 gedrukte, maar nooit aan militaire
eenheden verspreide zegel voor militaire post in
de kleur blauw (voor de marine).
Nu te koop voor US$ 202.337,56 (vraag me niet
waarom dat bedrag)…

Degenen die nieuwsgierig geworden zijn kunnen
de complete publicatie in de bibliotheek lenen.
Js

Zeldzaamheden uit de China filatelie
China Filatelie 2011
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
Omdat in het vorige nummer geen nieuwtjes van de Volksrepubliek werden opgenomen moet er nu een
flinke inhaalslag gemaakt worden en komen hieronder de nieuwtjes van vrijwel geheel 2010 aan bod.
8 maart – serie 2010-6
In China werd voor het eerst 8 maart als de internationale dag van
de werkende vrouw herdacht in Guangzhou in 1924. Na de
oprichting van de volksrepubliek China werd in december 1949
door de Centrale Volksregering beslist dat de internationale dag van
de vrouw elk jaar ook op 8 maart gemarkeerd zou worden voor alle
Chinese vrouwen. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag werd
een zegel van 1,20 yuan in vellen met 20 zegels uitgegeven.

20 maart – serie 2010-7
Serie van 6 zegels met als onderwerp “Woning in de Fushun bergen”.Deze horizontale inkt-en-wash
rolschildering is het meesterwerk van de gerenommeerde schilder uit de Yuan Dynastie Huang
Gongwang (1269-1354). De beeltenis is van het betoverende landschap langs beide oevers van de
Fushun rivier. Helaas is de schildering in het begin van de Qing dynastie (1644-1911) in twee stukken
gebrand. Vandaag bevindt zich een stuk in Zhejiang in het provinciale museum van Hangzhou, terwijl
het andere wordt bewaard in het Palace Museum in Taipei. De landschapschildering is als se-tenant
uitgegeven met twee series per vel met de waarden 4x1,20, 1,50 en 3 yuan.

5 april – serie 2010-8
Het festival van de pure helderheid, het Qingming festival. De tombe aanvegen, een wandeling op het
platteland en bomen planten zijn de traditionele gewoonten voor het festival, dat al populair was
gedurende de Tang (618-907) en Song (960-1279) dynastie.
Drie zegels van 1,20 yuan in vellen van 20 zegels. Tevens een minivel met 3 series.
China Filatelie 2011

18

18 april – serie 2010-9
Zes jaar geleden op 2 april kwam de eerste serie uit, nu de tweede serie gezegden of uitdrukkingen.
(4-1) Yu Gong Yi Shan (de dwaze oude man verwijderde de bergen)
(4-2) Wo Xin Chang (slapen op kreupelhout en gal proeven)
(4-3) Mao Sui Zi Jian ( Mao Sui zichzelf aanbevelend)
(4-4) Wen Ji Qi Wu (opstaan bij het horen van hanengekraai om zwaardvechten te beoefenen)
Viermaal 1,20 yuan in vellen van 20 zegels
1 mei – serie 2010-10
Ter gelegenheid van de opening van de wereld tentoonstelling
“Expo 2010 Shanghai” is een zegel van 1,20 yuan uitgegeven met
16 zegels. Tevens een minivel met 6 zegels.

15 mei – serie 2010-11
Oude Chinese kalligrafie. Zes zegels met een totale waarde van 7,20 yuan. Uitgegeven in vellen van
16 zegels en in minivellen met 2 series.
(6-1) en (6-2) Voorwoord bij het Orchideeën paviljoen.
(6-3) en (6-4) Gedichten gemaakt tijdens het “koude eten festival” in Huangzhou.
(6-5) en (6-6) Klaaglied voor mijn neef.
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1 juni – serie 2010-12
Wen Yanbo (1006-1097), geboren in Jiexui Shanxi provincie, was een halve eeuw minister-president
tijdens de Northern Song Dynastie (960-1127).
In zijn jeugdjaren tijdens een balspel met zijn vriendjes viel de bal in een boomgat. Terwijl de andere
kinderen zich zorgen maakten dat ze de bal niet meer zoude kunnen bemachtigen, vulde Wen het gat
met water en de bal kwam naar boven drijven. Dit verhaal toonde zijn wijsheid in het aanpakken van
problemen en werd op grote schaal verspreid onder de Chinese bevolking, met name onder de
jongeren.
Twee zegels van 1,20 yuan in vellen van 20 zegels. Tevens een postzegelboekje met 5 series.
5 juni – serie 2010-13
Op dit moment ontwikkelt China een moderne
energie industrie en pleit voor een koolstof arme
levensstijl, met als doel een gecoördineerde
ontwikkeling van economie, maatschappij en milieu
te realiseren.
Twee zegels van 1,20 yuan in vellen van 26 zegels
met als titel: “energiebesparing en emissiereductie”.

12 juni – serie 2010-14
Kunqu opera, een van de oudste nog bestaande vormen van traditionele Chinese opera, ontstaan in de
late Yuan Dynastie in Kunshan, Jiangsu provincie en tot bloei gekomen in de Ming en Qing Dynastie.
(3-1) Het wassen van het zijden gaas.
(3-2) Het pioen paviljoen.
(3-3) Het paleis van lang leven.
Driemaal 1,20 yuan in vellen van 16 zegels en een minivel met 3 series.
25 mei – serie 2010-15
De tiende wereldwijde reis & toerisme top gehouden in Beijing.
De eerste keer dat China deze top gastvrijheid verleend. Dit
driedaagse evenement dat elk jaar in een andere plaats wordt
gehouden verwacht meer dan 1100 binnenlandse en buitenlandse
delegaties. Volgend jaar is Las Vegas aan de beurt. Een zegel van
1,20 yuan in vellen van 10 zegels.
China Filatelie 2011

20

28 juni – serie 2010-16
Guangzhou, de hoofdstad van Guangdong, ligt in het zuidelijke deel van de provincie bij de monding
van de Parelrivier. Historisch een belangrijk deel van de oude maritieme zijderoute, in de moderne tijd
een baken in de hervorming van China en zijn openstelling beleid. Gaststad van de 16de Asian Games.
(4-1) Legendarische vijf geiten.
(4-2) Guangzhou centrum van de podiumkunsten.
(4-3) De Parelrivier.
(4-4) Guangzhou internationale congres- en expositiecentrum.
Viermaal 1,20 yuan in vellen van 12 zegels en een minivel met 2 series.

3 juli – serie 2010-17
Ruines van het oude Loulan gelegen in het noordwesten van Lop Nur in de graafschap Ruoqiang,
Xinjiang Uygur autonome regio, onder staatsbescherming sinds 1988. Gedurende de Han Dynastie was
Loulan de hoofdstad van het Loulan koninkrijk in de westelijke regio met een strategische en
geografische ligging langs de zijderoute In verval geraakt in het midden van de vierde eeuw. Ondanks
meer dan 1000 jaar van verwering zijn nog steeds vele historische plaatsen en culture relikwieën te
vinden zoals huizen, Boeddhistische tempels, baken torens en graven.
(2-1) Boeddhistische pagode.
(2-2) Drie-kamer huis.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 8 series.
11 juli – serie 2010-18
“China maritieme dag” is een nationale dag die gevierd wordt door
navigatie-, visserij, scheepsbouw en maritieme onderzoek en
onderwijs industrieën alsmede de marine troepen.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 12 zegels.

25 juli – serie 2010-19
Buitenlandse componisten.
(4-1) Johann Sebastian Bach (1685-1750)
(4-2) Franz Joseph Haydn (1732-1809)
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(4-3) Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
(4-4) Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Driemaal 1,20 en één van 4,50 yuan in vellen
van 12 zegels.
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16 augustus – serie 2010-20
“De herder en de wevende meid” is een algemeen bekend romantische volkslegende in China, die is
ontstaan in de Lente en Herfst periode (770-476 v.Chr.), beschreven in de “Nineteen Ancient Poems”
uit de Han dynastie en verrijkt in latere jaren.
(4-1) Gewaad verbonden genegenheid.
(4-2) Gelukkige minnaars.
(4-3) Dragen van kinderen om vrouw te achtervolgen.
(4-4) Hemelse reünie.
Viermaal 1,20 yuan in vellen van 20 zegels.
3 september – serie 2010-21
Guangzhou 2010 Asian Para Games gehouden van 12 tot 19
december.
Een zeshoek zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 12
zegels.

13 september – serie 2010-23
De graafschap Zongdian sinds 2001 genaamd Shangri-La (Xianggelila) naar de roman “Lost
Horizon”uit 1933 van James Hilton in een poging om meer toeristen te trekken. Gelegen in het
noordwesten van de provincie Yunnan in het zuidwesten van China is voor veel reizigers de poort naar
Tibet.
(4-1) Majestueuze klooster (mindere Potala paleis)
(4-2) Groene natuur (Napa meer natuur reservaat)
(4-3) Alpine meer
(4-4) Oude stad
Viermaal 1,20 yuan in vellen van 15 zegels en een blokje van 6 yuan.
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28 september – serie 2010-22
Confucius (551-479 v. Chr.) wiens werkelijke naam was Kong Qiu en hoffelijke naam Zhongni werd
geboren in een stad van de staat Lu, huidige naam Qufu, Shandong provincie.
Confucius was een groot denker, pedagoog en staatsman als ook de grondlegger van een school van
morele doctrine, tegenwoordig bekend als het confucianisme
(3-1) Tempel van Confucius.
(3-2) Herenhuis van Confucius.
(3-3) Begraafplaats van Cunfucius.
Twee zegels van 1,20 yuan en één van 3 yuan uitgegeven in vellen met 4 series. Tevens een blokje met
daarin één serie.

14 oktober – serie 2010-24
De 60ste verjaardag van het bedwingen van de Huaihe rivier. De Huaihe is één van de zeven grote
rivieren in China die zich over een lengte van ongeveer 1000 kilometer uitstrekt.
(4-1) Nanwan reservoir
(4-2) Project ter bestrijding van overstromingen.
(4-3) Huaihe’s toegangsweg naar de zee.
(4-4) Waterbeheersing dam van het Nansi meer.
Viermaal 1,20 yuan uitgegeven in vellen van 16 zegels.

18 oktober – serie 2010-25
Pruimen bloesem, orchidee, bamboe en chrysant. Deze vier planten zijn van oudsher vaak beschreven
door Chinese literators.
Vier zegels van 1,20 yuan in vellen van 16 en een waaiervormig minivel met 2 series.

China Filatelie 2011

23

22 oktober – serie 2010-26
De 880ste verjaardag van de geboorte van Zhu Xi (11301200). Filosoof, denker, opvoeder als ook leidinggevend
figuur van de meest invloedrijke neo-confucianistische
school in de Southern Song dynastie (1127-1279).
(2-1) Portret van Zhu Xi.
(2-2) Het verspreiden van het onderwijs.
Tweemaal 1,20 yuan uitgegeven in vellen van 16 zegels.

12 november – serie 2010-27
Deze dag was de aftrap van de 16de Aziatische spelen in Guangzhou, de hoofdstad van de in het zuiden
gelegen provincie Guangdong. Een totaal van 476 evenementen in 42 verschillende sporten werden
voor de atleten uit Azië gepresenteerd.
Ter gelegenheid van de opening zijn 6 zegels met sportende mascottes uitgegeven. Vier zegels van
1,20 yuan, één van 0,80 en van 3,00 yuan in vellen van 16 zegels en tevens een minisheet met 2 series.

20 november – serie 2010-28
Traditional Chinese Medicine (TCM) kent vier traditionele methodes van diagnose: observeren,
luisteren en ruiken, onderzoeken en polsslag meten, alsmede een therapie praktiseren zoals kruiden
recepten en acupunctuur. Tot de meest prestigieuze aloude TCM ondernemingen worden gerekend:
(4-1) Tong Ren Tang
(4-3) Lei Yun Shang
(4-2) Hu Qing Yu Tang
(4-4) Chen Li Ji
Viermaal 1,20 yuan uitgegeven in vellen van 12 zegels.
7 december – serie 2010-29
China heeft zich op de ontwikkeling van de spoorwegsector gestort.
Belangrijke verbeteringen zijn aangebracht aan versterking van de
capaciteit en technologie van China’s vervoer per spoor. China is nu
leider in de ontwikkeling van hogesnelheidstreinen, plateau
spoorwegen, zwaar transport.
Een zegel van 1,20 yuan met de afbeelding van de hogesnelheidstrein
uitgegeven in vellen met 9 zegels.
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12 december – serie 2010-30
In 1990 zijn met succes de effectenbeurzen in Shanghai en
Shenzhen gevestigd, die het begin van China’s kapitaalmarkt
markeren. Nu is de Chinese bevolking meer kapitaalbewust
geworden en heeft China zich versneld ingespannen om van
een onderontwikkelde kapitaalmarkt een kapitaal-intensieve
natie te worden.
Twee zegels van 1,20 yuan in vellen van 16 en een minivel
met 4 series kregen de titel:
(2-1) Ontwikkeling van China’s kapitaalmarkt.
(2-2) Ten dienste van de nationale economie.
Dick van Eijl

Nieuwe uitgiften Republiek China (Taiwan)

6 november 2010 Internationale Bloemententoonstelling Taipei (COM 318)
Van november 2010 tot april 2011 werd voor het eerst een Internationale Bloemententoonstelling op
Taiwan gehouden. Ter ere van deze grote tentoonstelling werden twee velletjes met resp. 9 en 10 zegels
van $ 5,00 (0,9) uitgegeven.
Het ene velletje heeft 9 zegels met verschillende orchideeën, het velletje van 10 heeft 5 x 2 zegels van
resp. een lelie, zonnebloem, orchidee, hortensia en tulpen.

18 november 2010 Antieke Chinese Kunst (SP 553)
In deze uitgifte vier verguld koperen voorwerpen uit de verzameling van het Nationale Paleis Museum.
$ 5 (0,7) Verguld koperen wierookvat
$ 5 (0,7) Wu Kung (vijf offerandes) , gegraveerd met lotus patronen
$ 20 (0,6) (idem), vat met glas en email inleg
$ 25 (0,6) (idem), vat met jade, turkoois en glas inleg
Bovendien een velletje (0,6) met de vier zegels met een afbeelding van een porseleinen Boeddha in
roze kleed, met op de achtergrond een deel van de tekst van de Diamant Soetra.
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1 december 2010 Nieuwjaarszegels (SP 544)
Op 3 februari 2011 begon het jaar van het Konijn.
Hiervoor werden zoals gebruikelijk twee zegels en een velletje uitgegeven.
$ 3,50 (4,0) Twee konijnen neus aan neus, elkaar op waarde schattend
$ 13 (1,4) Konijn kijkt schuin omhoog
Velletje met zegel van$ 12 (1,4) met springend konijn.

1 januari 2011 Vuurwerk 2011 (SP 555)
Ter ere van het eerste Eeuwfeestjaar van de Republiek China werd een velletje uitgegeven met
vuurwerk boven een rivier bij verschillende festiviteiten op Taiwan. Het velletje is gedrukt in intaglio
in combinatie met offsetdruk, waardoor het vuurwerk en het kermisrad heel bijzonder oplicht.
Van links naar rechts op het velletje (0,8) de volgende vier zegels:
$ 5 Dubbel Tien, de nationale feestdag op 10 oktober, in Taipei
$ 5 Nieuwjaarsvuurwerk vanaf de “Taipei 101” wolkenkrabber
$ 25 Vuurwerk bij het Lantaren Festival in Kaohsiung
$ 25 Drakenboot feest in Longtan (Taoyuan).

26 januari 2011 Kevers II (DEF 132)
Na de eerste uitgifte van 21 mei 2010 komt hier een volgend viertal op Taiwan voorkomende
boktorren.
$ 1 (5,0) Aeolesthes oenochrous, inde bossen op de berghellingen van N-Taiwan
$ 3,50 (45) Doliops similis, komt alleen voor op het Orchidee-eiland (Z-O van Taiwan)
$ 10 (15) Thermistis taiwanensis, in de bergen tussen de 12 en 15 honderd meter hoogte
$ 32 (2,0) Dorysthenes pici, in de bossen van N-Taiwan tot 1400 m.
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14 februari 2011 Valentijnsdag
Ook op Taiwan is het vieren
ingeburgerd, vandaar weer een
(de eerste uitgifte was

SP (556)
van Valentijn volledig
tweetal Valentijnzegels
in februari 2007).

Beide zegels zijn geperforeerd in de vorm van een hart en verder gevuld met pixels in de QR code
(Quick Response code; nooit van gehoord; volgens mijn kleinzoon de opvolger van de streepjes code).
$ 5 (0,66) Rechtsonder hart met Love; in de QR code “Happy Valentine’s Day”
$ 25 (0,6) Links- en rechtsonder rozen en volgens de pixels “I Love You”.

10 maart 2011 Vissen I (SP 557)
Er is een zeer grote verscheidenheid aan zoetwatervissen in de rivieren, meren en riviermondingen op
Taiwan. Hier de eerste vier zegels.
$ 5 (1,0) Candidia barbatu
$ 5 (0,9) Opsariichthys pachycephalus
$ 12 (0,9) Spinibarbus hollandi
$ 25 (0,9) Squalidus banarescui
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8 april 2011 Vlinders (SP 558)
Na de uitgifte van 25 juni 2009 is hier weer een velletje (0,8) met vier zegels met op Taiwan fladderende
blauwe vlinders.
$ 5 Euploea eunice hobsoni
$ 5 Euploea sylvester swinhoei
$ 12 Euploea tulliosus koxinga
$ 12 Euploea mulciber barsine
ger.vandriel@casema.nl
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