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Redactioneel

Bestuursmededelingen

Het is alweer schandalig lang geleden dat u een
exemplaar van het Bulletin gekregen heeft en,
zoals gebruikelijk, ligt dat aan de drukke
werkzaamheden van de redacteur… Nou ja, de
wintertijd is weer ingegaan en dat is toch de
periode dat de meeste aandacht naar de filatelie
uitgaat. Daarom hoop ik dat u blij bent juist nu
weer een nieuw nummer te ontvangen. De
inhoud is ook weer om blij van te worden.
Ten eerste leest u in dit nummer het eerste deel
van een artikel van Ed Boers over de Tibetaanse
postgeschiedenis, geïllustreerd met fantastisch
materiaal uit diens collectie. Het is een tijd
geleden dat er in ons blad aandacht werd besteed
aan dit verzamelgebied. Oudere lezers
herinneren zich misschien nog de cursus
Tibetaans.
Dan is er een aardig artikel waarin we in een
tijdcapsule worden meegenomen naar 1907: een
krantenartikel waarin de schrijver zich uitgebreid
beklaagt over de tekortkomingen van de Chinese
post in die tijd in het binnenland van Kwantung.
De beschrijving van een fraaie brief uit
Mongolië maakt het gemis goed van een
aflevering van de serie over de Transsiberische
Spoorweg. Die komt in volgende nummers weer
aan de beurt.
Ook van de hand van Ai Li-shan zijn er weer
enkele interessante bijdragen over bijzondere
uithoeken van de filatelie.
Rob Ronde schrijft de positie van de keizer in
het oude Keizerlijk China, Jan Kaiser belicht
weer enkele Chinese vogels en wat kortere
bijdragen en de nieuwtjes completeren het
nummer.
Veel plezier met dit nummer en ik hoop dat een
volgend exemplaar niet zo lang op zich zal laten
wachten…

wenst haar man en de gezinsleden, veel sterkte toe
om dit verlies te verwerken.
Er zijn geen bezwaren bij het secretariaat
binnengekomen i.v.m het lidmaatschap van het
nieuwe lid de heer H.C.B.M. Smeets uit Tilburg.
Johan Sevenhuijsen presenteert het nieuwe
bulletin, waarin weer veel informatie staat
afgedrukt. Hij maakt de aanwezige leden erop
attent dat het blad eigenlijk te laat is verschenen.
De reden hiervoor is dat er toch niet genoeg kopij
wordt aangeleverd door de leden. Hij verzoekt
daarom met klem aan een ieder om kopij in te
leveren zodat er voor september weer een nieuw
blad kan worden gepresenteerd.
Dick van Eijl heeft van de filatelistische dienst in
China regelmatig “flyers” gekregen – waarin
nieuwe uit te geven zegels worden besproken.
Echter deze bron is opgedroogd. Afgesproken is
om het restant van deze 'Flyers' mee te zenden, in
het welkomstpakket, dat nieuwe leden van de
Studiegroep krijgen.
Er zijn insteekboeken (met VRC 2005 t/m 2010)
ter inzage aanwezig. De voorzitter vraagt de leden
om ook hun doubletten te tonen op onze
bijeenkomsten.
Rondvraag:
Vic Bours vraagt of er mogelijkheden zijn om uit
de Michel Catalogus de nieuwe uitgaven vanaf
2011 te kopiëren opdat niet een ieder deze toch
dure uitgave zelf hoeft aan te schaffen. Het bestuur
stelt zich op het standpunt dat de leden dit
onderling moeten regelen.
De heer de Graaf vraagt hoe het komt dat
sommige kavels zo duur geprijsd zijn, vanwaar
deze verschillen? De voorzitter antwoordt hierop
dat sommige leden zelf willen bepalen wat de inzet
prijs is en daar wensen ze niet van af te wijken.
Na de pauze veilt Johan Sevenhuijsen de 109
kavels van Veiling 199. Er was bij deze veiling
schriftelijk geboden op 18 kavels. Van het geveilde
materiaal ging 40% retour.
Om 13.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten.
Miep Ronde (secretaris)

Verslag bijeenkomst zaterdag 23 juni 2012
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 25
aanwezige leden welkom. Vier leden hebben te
kennen gegeven verhinderd te zijn.
Het secretariaat ontving het treurige bericht dat
mevrouw Thea van 't Hag – Soederhuijsen op 19
mei j.l. plotseling is overleden. Zij was al vele
jaren lid van de Studiegroep en een markante
persoonlijkheid met een eigen mening. Het bestuur
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Verslag bijeenkomst zaterdag 8 september
2012
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt
de 17 aanwezige leden, 9 leden hebben zich bij de
secretaris afgemeld. Er waren dit keer veel nieuwe
leden voor de eerste keer aanwezig.
Mededelingen: er zijn geen bezwaren bij de
secretaris binnen gekomen i.v. met het
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lidmaatschap van het nieuwe lid dhr. A.F. van
Groesen uit Oosterhout (NB).
De Studiegroep zal ook weer in januari 2013 een
stand bemannen op de Filateliebeurs in
Loosdrecht. Dhr. Willem Bakker (81 jaar) heeft
zich weer beschikbaar gesteld. De voorzitter vraagt
of er leden zijn die de stand op zaterdag kunnen
bemannen.
Dick van Eijl heeft een lovend stuk gelezen in het
septembernummer van het maandblad “Filatelie”.
Op bladzijde 560 staat het voorblad van de laatste
uitgave van China Filatelie afgebeeld met een
oproep om kopij voor de volgende aflevering.
Verder wordt een beknopt overzicht gegeven van
de inhoud van ons blad. Prachtige reclame voor
onze vereniging en het werk van Johan
Sevenhuijsen.
Op de leestafel liggen weer verschillende
veilingcatalogussen en flyers ter inzage.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Na de pauze veilt Hendrik Oranje, i.v.m de
afwezigheid van Johan Sevenhuijsen, de kavels
van veilingnummer 200.
Er zijn voor deze veiling 13 schriftelijke biedingen
uitgebracht, er werden 111 kavels geveild en 52
gingen retour. (46,84 %). Uit de retouren zijn nog
5 kavels verkocht.
Op verzoek van leden, die verhinderd zijn de
bijeenkomst(en) te bezoeken, zal door de
veilingmeester een kavel nummerlijst van retouren
van V200 per e-mail worden toegezonden. U kunt
zich daarvoor opgeven via de secretaris.
Om half één werd deze bijeenkomst afgesloten.
Miep Ronde (secretaris)
Waarom geen kopie of scan voor een keuring
In het maandblad Filatelie van mei 2012 stond een
stukje van de Bondskeuringsdienst:
De verschillen tussen een origineel en een
vervalsing zijn met de jaren steeds subtieler
geworden. Hoewel de moderne kopieerapparatuur
en scanners zeer veel details kunnen weergeven,
blijft er toch een fundamenteel bezwaar bestaan.
De kopie of scan is een zuiver tweedimensionaal
plat plaatje. Alle handelingen welke een postzegel

maken tot wat het uiteindelijk is spelen zich echter
af in de derde dimensie, loodrecht op het vlak van
dat tweedimensionale plaatje. Van de vorming van
het papier uit losse vezels, het gommen, het
bedrukken, perforeren of het stansen, tot en met
het opplakken en stempelen, alles gebeurt in de
derde dimensie en dat laat ook zijn karakteristieke
sporen achter. Zelfs de meest gedetailleerde scan
laat daar niets van zien. Zo vallen de vaak zeer
veelzeggende structuur van het papier en de
aanwezige gom geheel weg en zijn druktechnieken
veel lastiger te identificeren.
Juist de CSI - achtige aspecten van het keuren,
naast de algemene filatelistische en de
posthistorische, maken een bestudering van het
object noodzakelijk.
Ed Boers tekent hierbij aan:
In deze tekst komt naar voren dat een kopie of scan
van het ter keuring aangeboden zegel niet meer
goed
voldoet
om
de
vergevorderde
falsificatietechnieken vast te stellen. Maar er zijn
nog zeer veel vervalsingen in omloop en
verzamelingen van filatelisten opgenomen die met
een scan of kopie kunnen worden opgespoord.
Een scan geeft een eerste indruk van een zegel. Is
op een scan duidelijk te zien dat bijvoorbeeld de
tanding in het geheel niet klopt of er een
‘onbestaanbaar’ stempel op staat, dan volstaat een
scan om een oordeel te kunnen geven. In de meeste
gevallen is het onontbeerlijk het zegel ‘in handen’
te hebben om een oordeel te kunnen geven.
Als onderzoekmiddel is een scan met de huidige
technische mogelijkheden echter uitstekend te
gebruiken. Details kunnen worden uitvergroot en
met kleurschakeringen kan bekeken worden of er
niet - originele inkt is gebruikt. Ook kan met de
vergrotingstechnieken de vezels van het papier en
de samenstelling van de vezels worden bekeken,
iets wat onmogelijk is met het blote oog.
Vragen over het keuren van zegels die onder het
verzamelgebied van Studiegroep China Filatelie
vallen kunt u (schriftelijk) sturen aan het
secretariaat.

Tibet als verzamelgebied
Deel 1: De postgeschiedenis van Tibet
Ed Boers
In 1974 ben ik begonnen met het verzamelen van
China en heb als beginner alles wat ik maar
enigszins onder de noemer ‘China’ kon brengen
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in mijn verzamelgebied ondergebracht. De meest
‘onmogelijke’ en lastig te verkrijgen gebieden
hebben altijd mijn bijzondere interesse gehad, te
weten ‘liberated areas’ en Tibet. In die tijd was
keizerrijk nog volop te verkrijgen. Ook
5

lokaalpost/stadspost was met enige moeite te
vinden. Aanvankelijk was mijn Tibet collectie
toch beperkt tot enkele zegeltjes en dat bleef
jaren zo. Aanvankelijk had ik ook geen duidelijk
beeld over dit gebied. Immers in de catalogi was
het met een zegel of 20 wel ‘klaar’ en was Tibet
compleet.
In onze studiegroep waren er enkele leden die
zich met dit gebied bezig hielden. Dhr. Nierstraz,
dhr. van Mourik en dhr. Hut. Zij waren de
eersten die mij over dit gebied iets meer wisten
te vertellen. Dhr. Hut heeft in het verleden een
aantal artikelen in ons maandblad gepubliceerd.
Inmiddels is er zoveel meer bekend geworden
over dit gebied, dat het tijd wordt voor een
tweede serie artikelen.

de collectie van Mizuhara in 2002 op de markt
kwam heb ik één pagina uit zijn collectie kunnen
kopen met velletjes van de emissie 1914. Ook
schafte ik de onmisbare literatuur aan. Het
plaatreconstructieboek (F. Bibbins) van de
emissie 1912, het plaatreconstructieboek van F.
Bibbins & G. Flack voor de emissie 1933.
Daarnaast het handboek van Holmes en de
‘bijbel’ voor Tibet: het handboek van Waterfall.
In later jaren hebben Dahnke en Hellrigl voor
belangrijke aanvullingen en literatuur gezorgd.
Veel kennis hebben wij te danken aan een aantal
pioniers in de nog redelijk korte geschiedenis
van de Tibetaanse filatelie. Armand Singer,
Haverbeck, Hurt zijn namen die onlosmakelijk
zijn verbonden met de ontginning van de postale
geschiedenis van Tibet.

Armand Singer

Hellrigl

Kolonel Bailey was in het prille begin aanwezig
in Tibet, de tijd dat de eerste (veldpost) postkantoren werden geopend.
Tibetaans postkantoor 1940

In de jaren ’80 kocht ik op een veiling een dik
stokalbum met Chili. Het waren allemaal (zeer)
goedkope zegels in grote aantallen. Achter in het
album zat een hoeveelheid klassiek Nepal en
Tibet in zeer grote aantallen. Achteraf bleek het
Nepal echt te zijn en het Tibet grotendeels vals.
De vervalsingen waren gestempeld en konden
worden
gecategoriseerd
als
‘gevaarlijke
vervalsingen’ want deze waren moeilijk te
onderscheiden van echt (achteraf bleek dit om
serie 1 en 2 van de vervalsingen te gaan die A.C.
Waterfall beschreef in z’n handboek). Ik had er
destijds geen flauw benul van en er geen kijk op.
Door de jaren heen kocht ik nu en dan wat Tibet
bij de veilingen van Ingrid Julius en her en der
op veilingen in het binnen- en buitenland. Toen
China Filatelie 2012

Bailey was een verzamelaar in de letterlijke zin
van het woord. Hij vertelde: ‘I just collect
things’ en noemde zichzelf niet echt een
filatelist. In 1942 kwam hij het kantoor van
Robson Lowe binnen en vroeg of hij
geïnteresseerd was in een ruil met wat Tibet
want de kolonel had twee nieuwe albums nodig.
Het gevolg was dat Robson Lowe in de
6

buitenlandse mogendheden. Net zoals in de rest
gelegenheid werd gesteld de nog volledige
van de wereld bezet het ene land het andere met
intacte correspondentie van Bailey over te
als enige doel machtsvergroting en eigen
nemen. Een schat aan informatie, waar op dat
(economisch) gewin te behalen. Tibet is een
moment nog niets van bekend was. Een wonder
gewoon
voorbeeld
hiervan:
economisch
dat dit nog bewaard is gebleven. Onder de
straatarm, rijk aan cultuur en voortdurend bezet
correspondentie bevonden zich vele poststukken
en uitgebuit door andere mogendheden.
die verstuurd waren vanuit de eerste
In een aantal artikelen wil ik u meenemen door
veldpostkantoren tijdens de eerste expedities,
dit land en u kennis laten maken met de
waarvan tot op de dag van vandaag vaak geen
interessante postale geschiedenis aan de hand
tweede exemplaren zijn gevonden. Er was ook
van een aantal poststukken en zegels (deels uit
een groot deel gewijd aan de Younghusband
mijn collectie). Nadat de Chinezen Tibet
expeditie van 1903 en 1904 (hierover later
‘bevrijd’ hebben, zoals zij dit zelf noemen, zijn
meer). Ook bevonden zich hier de eerste oplagen
de zegels van de VRC in gebruik genomen. Op
van complete velletjes van de emissie 1914
deze periode zal ik niet diep in gaan. De reden
onder. Dit bleken de enige nog bestaande te zijn
hiervoor is dat er de laatste decennia veel
en waren tot 1942 nog niet bekend. De
artikelen over deze periode verschenen zijn en ik
correspondentie van Kolonel Bailey blijkt dus
niet in herhaling wil vallen.
van essentieel belang te zijn geweest voor de
studie van de postale geschiedenis. Waterfall
heeft later de collectie van Robson Lowe
overgenomen. Zoals zo vaak het geval is, heeft
veel studie plaatsgevonden in het buitenland. Ik
zal in mijn artikelen daarom onvermijdelijk een
aantal Engelse termen gebruiken. Deze zijn zo
‘ingeburgerd ‘in de literatuur dat een
gekunstelde vertaling niet op z’n plaats zou zijn.
De jaren ’50 waren roerige jaren in de
geschiedschrijving van de Tibetaanse filatelie.
De 1 Sang groen van de uitgave 1912 werd
ontdekt, de ‘Officials’ kwamen op de markt en
op Amerikaanse veilingen gevochten om de
nieuwe vondsten.
Wil men serieus werk maken van Tibet, dan is
goede literatuur onmisbaar. Veel hiervan is
aanwezig in de bibliotheek van de studiegroep!
Het aantrekkelijke van Tibetaanse filatelie zijn
dan ook niet de zegels ‘an sich’ maar vooral de
postale geschiedenis. Gaat men beginnen aan de
postgeschiedenis dan zal een collectie nooit
compleet worden. Postale geschiedenis van Tibet
is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis
Buriat Lama and Tibetan Postmaster General
van Tibet zelf. Uiteraard wordt deze bepaald
door de onophoudelijke inmenging van
Tibet is een boeiend verzamelgebied, dat eigenlijk nog niet eens zover terug gaat in de geschiedenis,
getuige deze FDC uit 1954:
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De Tibetaanse postgeschiedenis is rijk aan mengfrankeringen, waarvan de meeste noodzakelijk waren
omdat het Tibetaanse postsysteem niet werd erkend door de UPU. Elk poststuk dat de grens over
moest volgde de route naar India (soms ook Nepal) en werd aan de grens overhandigd aan een (Brits-)
Indiaas postkantoor. Hierna werd het verder vervoerd door het Indiase (wel door de UPU erkende)
postverkeer en vervolgde het zijn route. Omgekeerd gebeurde het zelfde.
Onderstaand een brief van Kalimpong naar Lhasa-Tibet verstuurd op 3 januari 1953. Links onder een
aankomststempel Gyantse-Tibet type B3 (Hellrigl B 48). In Gyantse is deze brief overhandigd door het
Britse postkantoor aan het Tibetaanse postkantoor, alwaar het bijgefrankeerd werd met een 1 en 2
trangka zegel. Het 1 trangka zegel werd ontwaard met een stempel Gyantse type VIII (Hellrigl type
48). Het 2 trangka-zegel is men kennelijk vergeten te stempelen. Ex. Crocker collectie.

Deel 2: het begin, de Britse invasie

China Filatelie 2012
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Als we de postale geschiedenis starten, kan dit
niet zonder een kijkje te nemen in de
geschiedenis van Tibet zelf. Ik zal mij beperken
tot die aspecten die van directe invloed zijn op
de Tibetaanse postgeschiedenis.
Eén aspect waar ik bijvoorbeeld aan voorbij ga is
de ‘voorfilatelie’, de tijd dat brieven werden
vervoerd zonder het gebruik van zegels. Hier ziet

u een voorbeeld van zo’n Tibetaanse brief uit de
19e eeuw. Vrijwel altijd werden deze voorzien
van een lakzegel, werden deze in zijden doeken
gewikkeld en met handelaren die de
handelsrouten volgden, vervoerd.
Aan de
vervoerder werd vooraf betaald in de hoop dat
deze zijn werk goed zou doen.

De grensmissie 1903
We starten daarom in 1903. De Britse regering
besloot in dat jaar om handelsbetrekkingen aan
te gaan knopen met Tibet en stuurde een
expeditie vanuit Sikkim naar Khamba-Jong,
nabij de grens met Tibet. Op 7 juli arriveerde de
expeditie en wachtte daar tevergeefs 5 maanden
op de komst van een vertegenwoordiger van de
Dalai Lama. Duidelijk werd dat de Tibetanen
geenszins van plan waren contact te leggen met
de Britten en op 11 december trok de expeditie
zich terug. Tijdens deze expeditie van 1903
werden diverse tijdelijke postkantoren geopend
(TPO = Temporary Post Offices) en er werden
Brits-Indische zegels gebruikt. Er zijn 16 BritsIndische zegels bekend met typemachine
overdruk ‘Tibet’. Aan de letter ‘T’ is af te leiden
dat er gebruik is gemaakt van 2 typemachines.
Hiernaast ziet u de afbeelding van een brief,
verstuurd naar de echtgenote van Col. Bailey in
Engeland. Deze is gefrankeerd met een paartje
½-Anna zegels van India. Beide zegels zijn
overdrukt met typemachine schrift ‘Tibet’ en
gestempeld KHAMBA-JONG / TIBET (type
B2). De brief is afkomstig uit de collectie van M.
Mizuhara die in okt. 2002 door Spink is
verkocht.
China Filatelie 2012

Poststukken uit de tijd van deze expeditie zijn
zeer zeldzaam en er zijn in totaal 9 verschillende
stempels gebruikt.

De militaire expeditie 1904
De expeditie werd het daarop volgende jaar
omgevormd naar een militaire expeditie. Deze
stond onder leiding van Sir Francis
Younghusband.
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Yatung. U kunt zich voorstellen hoe ‘vrijwillig’
dit gegaan moet zijn. Voor de frankering van
post werden nog steeds Brits-Indiase zegels
gebruikt.

Sir Fr. Younghusband
Met een aantal eenheden trok men midden in de
winter de toppen over op diverse plaatsen. Op 11
april bereikte men Gyantse. Op 3 augustus werd
Lhasa ingenomen en op 7 september werd daar
een verdrag getekend. In oktober kwam de
expeditie terug in India. De expeditie had weinig
verzet ondervonden van de niet bewapende
Tibetanen en de hevigste strijd moest uiteindelijk
worden gevoerd met de kou en het transport.

Naast de handelsposten bleven veldpostkantoren
gehandhaafd en kwamen er nieuwe bij.
Omdat het geïsoleerde Tibet niet aangesloten
was bij de UPU (waar had Tibet in die jaren nou
überhaupt contact mee..?) werden brieven die
met ingang van 1912 gefrankeerd werden met
Tibetaanse zegels (hierover meer in het volgende
deel) vervoerd door het Tibetaanse postsysteem
tot aan de grens, alwaar de poststukken werden
bijgefrankeerd met Brits-Indische zegels en hun
weg konden vervolgen naar hun bestemming
over de grens. In veel gevallen was dit
Kathmandu in Nepal, omdat in Tibet zeker in de
jaren ’20 en ’30 steeds meer Nepalese (maar ook
Idiase) handelaren (‘traders’) handel kwamen
drijven.

Fr. Youghusband met zijn expeditieteam 1904

Ook dit keer werden postkantoren geopend en
van de hier gebruikte stempels is meer materiaal
bekend, ofschoon nog steeds zeldzaam.
Onderstaand stempel is nog wel te vinden:

Traders op de India – Tibet route

Een van de gevolgen van het getekende verdrag,
was dat de Britten postagentschappen mochten
openen in Gartok, Gyantse, Pharijong en
China Filatelie 2012
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Op deze manier ontstond de Nepalese / Indian ‘traders route’. Post werd vervoerd met lastdieren, met
name met Yaks over de bergtoppen en Himalayapassen. Voorrang werd verleend aan het vervoer van
bier en handelswaar. Was er nog plaats, dan werd er post meegenomen. Het oversteken van rivieren en
bergstromen was natuurlijk niet zonder gevaar en af en toe ging er natuurlijk wel eens wat mis en ging
een heel postzending verloren. Niet verwonderlijk dat brieven uit die periode niet in de perfecte staat
verkeren waarin een verzamelaar deze graag ziet. Ook bevorderde de temperatuur, die soms tussen de
50 en 60 graden onder het vriespunt was, niet de conditie van de enveloppen. Veel post uit die tijd
werd verzegeld met lakzegels. Elke ‘trader / courier’ had zijn eigen lakzegel. Ook werden enveloppen
vaak ‘verzegeld’ met tekens en symbolen op de sluiting van de envelop. Symbolen als het
buddhistische swastikateken, vlaggen en andere tekens moesten de envelop behoeden voor het
mogelijke onheil gedurende het vervoer. Veel van deze ‘traderspost’ is ook voorzien van
aantekeningen en berekeningen in Nepalees schrift. Papier was een schaars goed, dus deden
enveloppen vaak na afloop ook nog dienst als kladpapier om berekeningen op te maken of om
verschuldigde bedragen uit te rekenen.

Brief gefrankeerd met 5 x 3 piece, verstuurd vanuit een Brits kantoor in Gyantse /Tibet op 27 dec. 1932.
Bovenaan staat in het violet een ‘tradersmark’ in het Nepalees. Het onderste deel van de flap is voorzien van
twee met de pen aangebrachte symbolen. De bovenzijde van de flap is dit maal verzegeld met velrandjes en de
zegels zelf. Links onder zijn berekeningen aangebracht, mogelijk ter verrekening van een bedrag.

Op de pagina hiernaast staat een brief uit 1932 van India naar Lhasa via Pharijong. In Pharijong kwam
het aan op het Britse postagentschap (aankomststempel linksboven), alwaar het werd overgedragen aan
het Tibetaanse postsysteem. Hier werd het bijgefrankeerd met een Tibetaans zegel, de ½ trangka violet
(rechtsboven) en voorzien van een Tibetaans stempel PHARI. De afdruk van dit stempel is zeldzaam te
noemen omdat het zeer duidelijk is. Er werd voor deze stempels een waterige inkt gebruikt (soms
bruin-zwart) die doorgaans zeer slechte afdrukken gaf. Vervolgens werd het bezorgd aan de
geadresseerde. Binnen het Tibetaanse postverkeer werden geen aankomststempels geplaatst. Dit is een
voorbeeld van een zeldzaam tarief.
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Fantasieprodukten Republiek China & VRC

Bovenstaand stockkaartje met zegels werd aangeboden ter
veiling van de Studiegroep.
De bovenste zegels met de Tien An Men afbeelding hebben
een opdruk die de suggestie moet wekken dat zij voor een
provinciaal gebruik overdrukt zouden zijn. De onderste twee
China Filatelie 2012

rijen Sun Yat-sen zegels dragen de
opdruk ‘luchtpost’. Dit zijn geen
vervalsingen, want hiervan is alleen
sprake als bestaande zegels worden
nagemaakt. Deze opdrukken moeten
we aanduiden als ‘maakwerk’ of
fantasieprodukten.
De maker van deze rommel is op
Marktplaats en op Ebay actief met
veel van dit maakwerk. Hij doet dit
al jaren op grote schaal. Ik heb hem
wel eens op de vingers getikt maar
krijg nooit antwoord.
Ook in
Duitsland staat hij al op de zwarte
lijst. Amerikanen hebben ook zijn
maakwerk gesignaleerd en James
Maxwell
(bestuur
van
de
Amerikaanse vereniging) heeft zijn
maakwerk vermeld op zijn website
met vervalsingen.
Ed Boers
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De Post in China

Brief uit Samshui naar Engeland (1903)

Onderstaand artikel is overgenomen uit “Het
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië”
van woensdag 8 mei 1907, nr. 105, 2e blad. Het
artikel is een klaagzang over de werkzaamheden
van de Chinese Keizerlijke Post, er zijn allerlei
leuke details over de werking van de post aan
het begin van de vorige eeuw in te vinden. Om
de sfeer van het artikel zo goed mogelijk te
bewaren hebben we de spelling niet
gemoderniseerd. Wij ontvingen het stuk van
Jozef Wagemakers, die er nog bij aantekent dat
de bewering dat de toendertijd hoogste
beschikbare waarde in Samshui 10 cent is niet
klopt, hij heeft een scan van een 20 cent zegel uit
Samshui uit 1907 en een 50 cent uit 1906.
Men schrijft uit Samshui in de provincie
Kuangtung aan de Ost Asiatische Lloyd:
In uw blad hebben meermalen waardeerende
artikelen gestaan over de post in het binnenland
van China, Ik wenschte, dat ik met die
waardeering kon instemmen. Misschien zal dat
zoolang niet meer duren en ik moet met vele
mijner vrienden toegeven dat de privé-post
feitelijk veel beter werkt, dan de keizerlijke.
Het Chineesche hoofdpostkantoor voor het
achterland der provincie Kuangtung is te
Samshui gevestigd. Zoolang daar een Engelsche
directeur aan het hoofd stond, marcheerde alles
naar wensch, zelfs in het achterland had men niet
veel te klagen, doch sedert deze directeur naar
Canton of eene andere plaats is vertrokken, gaat
hier alles weer op zijn Chineesch.
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Ik zal hier even een paar staaltjes geven. Ik
ontving uit Duitschland eene kennisgeving in
eene niet gesloten enveloppe. Zij was behoorlijk
gefrankeerd en volkomen in orde. Toch eischte
de postbode twintig cents strafporto van mij, die
ik, om over en weer gepraat te vermijden, maar
betaalde. De Chinees te Samshui had ter
verklaring van het geval in het Engelsch er
buitenop geschreven:
„Geachte Heer, deze brief aan uw adres kwam
hier open aan; ik heb hem dichtgeplakt en
aangezien hij niet voldoende gefrankeerd is, zult
u wel zoo goed willen zijn twintig cents te
betalen."
Voor tijdschriften en drukwerken moet men,
zooals bekend is, strafport bijbetalen. De kleine
blauwe postage due zegels worden er in het
hoofdkantoor opgeplakt en bet bedrag wordt bij
den geadresseerde geïnd. Sedert eenigen tijd
werden eerst op enkele, langzamerhand op bijna
alle brieven die postage due zegels geplakt, en
zelfs op een gewonen tiencens brief wel acht
cent postage due. Het kwam ook wel voor, dat
dan op even zware brieven slechts vier cents
strafporto geëischt werd.
Ten laatste werd het mij toch te kras. lk schreef
er over aan het bestuur en sloot twee van zulke
enveloppen als bewijsstukken bij mijnen brief in.
Men antwoordde mij, dat het aan den nieuwen
employé lag en dat het niet meer voor zou
komen.
Den 4den December 1906 wilde ik een pakje
met den keizerlijk Chineeschen postpakketdienst
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verzenden. Adreskaarten, zoowel Chineesche als
Engelsche, zijn alhier verkrijgbaar. Toch duurde
het vier of vijf dagen, voordat eindelijk het
pakket werd aangenomen. Wat zat er dan wel in
dat pakket? Eenvoudige kleine Chineesche
zaken uit de hand vervaardigd, anders niet! Het
pakje werd hier van den eenen douane naar den
anderen gestuurd. Overal werd het geopend en
de verschillende voorwerpen zorgvuldig
bekeken. Ten slotte heette het: „Ons kantoor is
niet competent de verzending van het pakket te
veroorloven". Eindelijk wendde ik mij tot het
vierde en laatste postkantoor hier in de stad,
waar het gelukkig werd aangenomen.
De 4de December werd als dag van afzending
opgeschreven. Den 24sten Februari kreeg ik van
de post alhier den volgenden brief (in hat
Chineesch): „Het pakket, dat den 22sten der
elfde maand naar Duitschland verzonden meest
worden, is uit Samshui teruggezonden, daar het
niet „pei-hei-li" (d. i. in overeenstemming met de
tarieven) was. In den omtrek van Sa-hen is het
benevens zeven andere pakketten gestolen".
De Chineesche uitdrukking „pei-hei-li" kan
allerlei verschillende beteekenissen in zich
sluiten, daarom zond ik iemand naar het
postkantoor en ik liet om eene opheldering
verzoeken. De eerste geëmployeerde liet mij
weten, dat „pei-hei-li” op het pakket betrekking
had. Daar te Samshui geen buitenlandsch
directeur aanwezig was, mocht het niet
verzonden worden. Uitsluitend buitenlandsche
directeuren zijn bevoegd dergelijke pakketten te
openen, anderen niet. Daarop was het weer
teruggezonden.
De postboden hebben echter in de elfde en
twaalfde Chineesche maand zeer veel te dragen.
Daarom hadden zij het pakket in de stad Yin
achtergelaten om het eerst naderhand te
bezorgen. Den 5den dag der eerste Chineesche
maand had de postbode het meegenomen, doch
onderweg was hij er van beroofd.
Het is hier echter usance, dat pakketten, die door
water, vuur of diefstal verloren gaan, niet
vergoed worden. Hoe vindt men dat!!
Een pakket ligt soms vier weken lang in een
tusschenplaats zonder eenig toezicht, en dat
enkel en alleen omdat de desbetreffende
beambten geen lust hebben het verder mee te
nemen. Met de uitdrukking „pei-hei-li" geeft het
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postbestuur nu te kennen, dat zij het pakket niet
behoeft te vergoeden.
Niemand had mij op de hoogte gehouden van de
komst noch van het vertrek van den
postdirecteur te Samshui. In het uitgegeven
postregister staat echter, dat pakketten zoowel
naar binnen- als naar het buitenland verzonden
kunnen worden. De adreskaart is hier afgegeven
en men heeft het pakket aangenomen, nadat het
nauwkeurig onderzocht en getaxeerd was.
De stad hier is eene prefectuur; de
postambtenaren dienen dan toch in zooverre op
de hoogte te zijn, dat zij geene pakketten
aannemen, die niet verzonden kunnen worden,
zou men zoo denken. Nog geen twee dagen na
de ontvangst van den Chineeschen brief, ontving
ik vier paar kleine schoentjes, het treurig
overschot van den geroofden inhoud van mijn
pakje. De ambtenaar gaf mij er nog den
vriendelijke raad bij, schadevergoeding voor de
teloor gegane artikelen te eischen van den
ambtenaar te Yin-te, want in diens district had de
diefstal plaats gehad. Het is duidelijk, dat al
hadden de roovers het pakket werkelijk gestolen,
zij de prulletjes toch niet de moeite van het
wegnemen zouden hebben waard geacht. Het is
al heel gemakkelijk alles op den rug der roovers
te schuiven, vooral omdat er dan geene
schadevergoeding betaald hoeft te worden.
Vroeger hoorde men bij de privé-post nooit
zooveel klagen over het verloren gaan van
poststukken en andere ongeregeldheden.
Dit slechte beheer is dan ook de oorzaak, dat de
post in de binnenlanden niet rendeert. De
kooplieden maken er zoo min mogelijk gebruik
van.
Indien niet zeer nauwgezette lieden erbij
aangesteld worden, is het onmogelijk, dat de
posterijen in het binnenland zich zullen
ontwikkelen. De Chineesche postbeambten
schijnen niet de minste opleiding voor hun vak te
ontvangen. Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat zij
poststukken aannemen, zonder te weten hoeveel
het porto ervan bedraagt. Het is mij meermalen
overkomen dat ik na verscheidene weken
poststukken terug ontving. Zij waren dan tot
Samshui doorgegaan, en daar was terecht of ten
onrechte geconstateerd, dat vijf dan wel twee
cents aan het porto ontbraken. Belangrijke
stukken ondervinden op die manier soms drie a
vier weken vertraging. Prima behoorde de post
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eenige verantwoordelijkheid te dragen en de
beambten op de hoogte te wezen der tarieven
van het porto; secundo moesten geene stukken
teruggezonden worden, wanneer slechts luttele
centen aan het verschuldigde porto ontbreken.
Het is ook zeer merkwaardig, dat dc Chineesche
post geene kennisgevingen in open enveloppen
aanneemt, en zelfs ingeval dergelijke stukken uit
het buitenland komen, hoogst geneigd is ze dicht
te plakken en als onvoldoend gefrankeerde
brieven te behandelen. Monsters zonder waarde
kan men hier eveneens niet verzenden. Waaraan
zou dat toch liggen? Ik voor mij geloof dat de
oorzaak van dit alles te vinden is bij de
beambten, die totaal niet voor hun vak zijn
opgeleid.
Het moet ons des te meer bevreemden, dat in
zulk eene groote stad dergelijke onbekwame
beambten worden aangesteld, terwijl de post hier
met zooveel vreemdelingen, vooral Engelschen
en Duitschers, te maken heeft en juist van hen
zoovele voordeelen trekt.
De duurste postzegel, die hier verkrijgbaar is, is
de tiencents-postzegel. Het schijnt dat de
postbeambten van de hand in de tand leven en
slechts een zeer geringen voorraad postzegels
hebben. De privé-posterijen, die zich naast de
keizerlijke in grooten bloei verheugen, bewijzen
duidelijk, dat het postwezen, indien het met
energieke hand wordt bestuurd, eene zeer milde
bron van inkomsten voor het Chineesche rijk zou
kunnen zijn.
Het schijnt eveneens of de geldswaarde nog niet
op alle postkantoren algemeen is vastgesteld.
Telkens komt het voor dat tien cents niet voor
tien, doch voor iets meer dan zeven cents wordt
gerekend. De postbeambten verbeelden zich
hiertoe gerechtigd te zijn, omdat op de kleinere
postzegels het teeken “fen" staat. Onderaan het
zegel is de waarde echter in centen aangegeven.
Tusschen “fen” en “cents" is bovendien een
groot verschil. Dit verschil bedraagt op tien cents
reeds 1 4/5 cent. Wij vreemdelingen koopen de
postzegels voor de waarde, die er in het
Engelsch op aangegeven staat en op dit feit
beroepen wij ons. De Chineezen betalen echter
zondermeer de waarde, die er in het Chineesch
op staat uitgedrukt. Indien China werkelijk tot
het wereldpostverbond toetreedt, of reeds
toegetreden is, moet aan het binnenland nog heel
wat verbeteringen worden aangebracht.
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Wij vreemdelingen zijn geneigd veel meer
vertrouwen te stellen in eene staatsinstelling dan
in
privé-ondernemingen.
Toch
is
het
merkwaardig, hoe veel beter de Chineesche
privé post werkt, onder leiding van deskundigen,
in vergelijk van de keizerlijke. Ik weet niet of
ook ergens in China postvakscholen bestaan. In
ieder geval hebben de rijkspostbeambten hier en
in de naburige steden niet het flauwste begrip
van hunne plichten en hunne taak.
Het komt zelfs wel voor, dat zij de eenvoudigste
adressen niet kunnen ontcijferen. Bij een
eenigszins goede leiding kan het niet uitblijven,
of de Chineesche posterijen zullen het tot
grooten bloei brengen. Het rollend materiaal, dat
ter hunner dispositie staat, is prima. Het
uitgestrekte net van rivieren is als geschapen
voor postschepen. Het eenige gevaar dat hun
bedreigt, zijn de roovers.
Wij weten echter bij ondervinding, dat het den
Chineeschen roovers gemakkelijk aan het
verstand te brengen is, of zij iets mogen stelen of
niet. Eene ernstige vermaning van de zijde der
regeering zou zeker het gevolg hebben, dat de
roovers de post langen tijd ongemoeid zouden
laten.
Op mijne informaties welke bezigheden en
bestellingen de post zoo in beslag hadden
genomen gedurende de 11de en 12de maand,
vernam ik, dat er veel borduurzijde per post was
verzonden. De roovers hadden hiervan de lucht
gekregen en de hooge waarde van dit artikel had
hun toegelachen.
Wanneer men het grootsche postkantoor te
Samshui ziet, kan men niet anders dan vreugde
gevoelen. Doch wanneer men er binnentreedt en
bemerkt, hoe het postkantoor zelf in een klein
hoekje is geduwd en de overige ruime lokalen
geheel leeg staan en er zoo stoffig en onzindelijk
uitzien als eene varkensstal, ja zelfs ingericht
zijn tot duiventillen en kippenhokken, dan
verdwijnt die vreugde spoedig.
Dat is weer zoo echt Chineesch. Het ontwerp
voor het goede en groote is er, het wordt alleen
niet in zijn geheel ten uitvoer gebracht en in
gebruik gesteld.
Ik heb niet naar de pen gegrepen om een goede
instelling in China af te tuigen, maar omdat ik
van ganscher harte wensch, dat China op elk
gebied iets goeds tot stand zal brengen.
T. D.
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De ''Zoon des Hemels”

Zegels met afbeelding van de Temple of Heaven (Tian) in Beijing, 1909

Miep en Rob Ronde
Van vele eeuwen voor onze jaartelling tot het
einde van het rijk in 1912, was de keizer het
middelpunt van het Chinese rijk. Aan hem werd
alle gezag ontleend en in zijn naam vond elk
optreden van de regering plaats. Als de “Zoon
des Hemels'' genoot hij de speciale gunst van de
goden, die echter hun goedkeuring konden
intrekken. De keizers steunden op enorme
bureaucratie om het uitgestrekte imperium te
kunnen leiden en voor het bewaken van de
rijksgrenzen waren grote legers nodig.
Tot 1912 droeg de soevereine vorst van China de
titel 'Zoon des hemels'.
De oorsprong van die titel moet ruim duizend
jaar voor onze jaartelling gezocht worden. In de
Chinese historie worden achtereenvolgens de
Xia (waar we hoegenaamd niets van af weten),
de Shang en de Zhou dynastie (1046–256 BC)
onderscheiden. Tijdens de Shang dynastie is
Shang Di de oppergod in het godenrijk en de
Shang keizers zijn tevens ook shamanen (die
contact kunnen leggen met de godenwereld). Na
de neergang van de Shang weet een van de
vazalstaten, de Zhou, de macht naar zich toe te
trekken.
Er vindt dan ook een verschuiving plaats in het
godenrijk waarbij de antropomorfe Shang Di
vervangen wordt door “Tian”, letterlijk de
Hemel. De Zhou zijn de eersten die de termen
“mandate of heaven” en “son of heaven”
gebruiken. Een goed leider (zoals later
vastgelegd in het Confucianisme) kan bogen op
de instemming van de goden. Het is dus niet zo
dat Tian een goddelijke autoriteit geeft aan de
heerser. Die krijgt wel (voor zo lang het duurt en
hij zich goed gedraagt) het ‘mandate of heaven”.
Ook voor de keizer is het daarbij duidelijk dat
hoewel hij de hoogste macht vertegenwoordigt
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op aarde, hij niet de hoogste macht is. Er is een
heel gebied van verschijnselen waar de keizer
geen controle over heeft, het weer,
overstromingen, goede en slechte oogsten etc.
Deze worden toegedicht aan Tian. Zoals in het
Confucianisme vastgelegd
ben
je eer
verschuldigd aan de mensen (en krachten) die
boven je staan (met altijd in het achterhoofd dat
als je dit doet de machtigeren zich voor jouw
zaak zullen inzetten). De Hemel wordt veelal
gezien als onbenaderbaar en contact moet gelegd
worden via de voorouders (die een plaats krijgen
in de hemel na het overlijden). De term ‘son of
heaven” is dan ook in deze zin op te vatten, niet
zozeer een echte zoon als wel als hoogste
vertegenwoordiger van de wereldlijke macht,
een zoon in overdrachtelijke betekenis, die eer
moet bewijzen aan de machten groter dan hijzelf,
in dit geval Tian.
De verlening van de titel ‘son of heaven’ aan de
koning, erkende niet alleen diens positie als
opperheer van het gehele volk van zijn
koninkrijk, maar gaf hem ook een distinctie die
alleen aan hem was voorbehouden. Hij was de
hoogste vertegenwoordiger van de wereldlijke
macht de enige die de rituelen uit mag voeren
richting Tian, in welke rol hij belangrijke offers
bracht aan hemel en aarde. Hij was de
beschermer van de bronnen van menselijk
levensonderhoud, die offers bracht aan de goden
van de landbouw. Hij was een toonbeeld van
respect jegens zijn voorouders, die hij eerde door
punctueel de voorouder riten te volgen. Deze
unieke relatie met Hemel bleef de legitimatie
van het keizerlijke gezag in alle opeenvolgende
dynastieën. Zijn woord was wet en hij oefende
letterlijk macht uit over leven en dood van zijn
onderdanen.
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De keizerlijke opvolging was erfelijk. Er was
een conventie dat de eerste zoon van de keizerin
normaliter erfgenaam werd, maar uiteindelijk
was het de keizer die zijn troonopvolger koos.
Soms leidde zijn keuze tot een conflict, zoals
toen Goazu, de eerste Tang - Keizer (die heerste
van 618-626 na C.) zijn oudste zoon Li
Jiancheng benoemde als zijn opvolger. Zijn
tweede zoon Li Shimin was competenter en
energieker en had al in diverse gewonnen
veldtochten gestreden voor zijn vader. Jaloezie
tussen Li Shimin en Li Jiancheng, die een andere
broer achter zich had staan, leidde tot openlijke
vijandschap. Nadat Li Shimin aan diverse
moordpogingen was ontkomen lokte hij Li
Jiancheng in een hinderlaag en bracht hem ter
dood. Daarna dwong hij Goazu af te treden ten
gunste van hem. Als keizer Taizong (die heerste
van 626-649 na C.) bleek hij een hoog
getalenteerd heerser; dus de dynastie had
uiteindelijk baat bij de uitkomst van deze
broedertwist.
Er doken in alle belangrijke dynastieën
voortreffelijke keizers op. De meeste
monarchieën hebben echter het probleem dat ze
een lange opvolgingslijn van competente
heersers moeten voortbrengen en China vormde
geen uitzondering. In een poging om de kwaliteit
van de troonopvolging te garanderen, richtten de
hof geleerden zich met enorme inzet op de
opvoeding van de rechtmatige erfgenaam. Toch
leden sommige dynastieën nog steeds aan
zwakke opvolgers. Er waren wel gewetenloze
functionarissen of eunuchen, die probeerden
kinderen op de troon te krijgen of een nieuwe
keizer over te halen hun eigen factie aan het hof
te begunstigen.
Maar ondanks deze voorbeelden was de Chinese
bureaucratische monarchie doorgaans sterk
genoeg om zulke perioden te overleven. Tot in
de periode van de moderne post, in ieder geval.
Als illustratie hieronder de afbeelding van enkele
uitgaven van postale (en niet postale) zegels uit
de Keizertijd, de z.g. Imperial Post periode,
1897-1911, die niet terug te vinden zijn in de
reguliere gebruikte catalogi.
De eerste uitgifte van Officially Sealed Labels is
uitgegeven in 1899, een latere in 1908.
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Officially Sealed 1899

Officially Sealed 1908

Hieronder twee series Fiscaalzegels (revenue).
De eerste is uitgegeven in 1903, de tweede in
1908.

Fiscaalzegels 1903

Fiscaalzegels 1908

Dank aan Jozef Wagemakers voor zijn bijdrage
aan dit artikel.
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Brief van Mongolië naar China uit juli 1929



Brief van Jabholanto in Mongolië via Vladivostok naar
(Changkiakow=Kalgan).
Jabholanto 6 Juli 1929; Vladivostok 2 (of 12) Augustus 1929; Kalgan 2x Augustus 1929
Jozef Wagemakers
Hierboven staat een zeer interessante brief van de
schaarse plaats Jabholanto in Mongolië naar
Kalgan (in China) uit de periode in 1929 toen de
Transsiberië spoorlijn door China geblokkeerd
was. Daardoor was de brief uitzonderlijk lang
onderweg. We bespreken die ook als vervanging
voor een aflevering van de serie over de
Transsiberië spoorlijn. In volgende nummers van
ons Bulletin wordt die serie verder voortgezet.
Historische achtergrond.
Na de succesvolle unificatie van China in 1928
door Chiang Kai-shek weet deze ook de
noordelijke warlord Chang Hsüeh-liang (de zoon
van de door de Japanners vermoorde Chang Tsolin) aan zich te binden. In 1924 is er een
overeenkomst gesloten tussen Rusland en China
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over de CER (Chinese Eastern Railway, de
spoorlijn van Manchouli via Harbin naar
Suifenho). De spoorlijn is een Russisch-Chinese
onderneming met een Rus aan het hoofd. Of het nu
komt doordat het succes Chiang naar het hoofd is
gestegen of dat het idee er was dat Rusland zwak is
of om een einde te maken aan de Russische
propaganda, hoe dan ook, op 11 juli 1929 worden
alle Russische medewerkers van de CER er uit
gegooid en wordt de CER een puur Chinese
onderneming.
Na een reeks van grensconflicten vinden de Russen
het wel mooi geweest en eind oktober-begin
november volgt een reeks veldslagen waarbij de
Chinezen het onderspit delven zowel bij
Manchouli, Fuchin, Suifenho etc. Op 27 november
wordt Hailar ingenomen. Op 22 december wordt
een overeenkomst gesloten en in feite wordt de
situatie van voor het conflict hersteld.
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Postaal gezien heeft het hele conflict het gevolg
dat er tussen 17 juli 1929 en 20 januari 1930 geen
(transit) post vervoerd kan worden over de CER.

Post over de TSR moet dan in plaats van via ChitaManchouli-Harbin (in groen op het kaartje) over de
veel langere route Chita-Khabarovsk-Vladivostok
(in rood op het kaartje).

Bovenstaande brief is een uitzonderlijk fraaie
demonstratie van deze onderbreking in de TSR.
De brief is verzonden uit Jabholanto, een klein
plaatsje ten oosten van Urga. Tegenwoordig heet
het Jargaltkhaan (47.30 N 109.28 E). De brief gaat
van Jabholanto naar Urga, dan via Kiachta
(Rusland) in om bij Verkhne-Udinsk op de TSR te
komen. Vervolgens naar Chita. Normaal zou de
brief dan van Chita naar Manchouli-HarbinPeking-Kalgan gegaan zijn maar dat is nu
onmogelijk. De brief volgt van Chita de lange
omweg over Khabarovsk naar Vladivostok.
Waarschijnlijk dan per boot naar Tsuruga in Japan
en dan per boot naar Shanghai en per trein naar
Peking-Kalgan.

Uitzonderlijk is het Vladivostok transit stempel.
Hoewel er meerdere brieven bekend zijn die deze
route gevolgd hebben is dit de eerste die ik zie met
een Vladivostok stempel. Ook merkwaardig is het
ontbreken van Chinese zegels (China erkent de
Mongoolse zegels niet en normaal moet voor het
traject binnen China Chinese zegels bijgeplakt
worden of er wordt port geheven). Al met al een
zeer interessante brief zowel voor Mongolië
verzamelaars (vanwege het schaarse Jabholanto
stempel) als voor gevorderde verzamelaars van
“Via Siberia” materiaal (vanwege het 1929
conflict).

Herbruikbare envelop

Ai Li-shan
Vele jaren geleden kocht ik een interessante
envelop voor dienstzaken van de posterijen die
de bedoeling had meermalen gebruikt te worden.
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Een vroeg voorbeeld van duurzaamheid bij de
Chinese posterijen!
Aan de hierboven getoonde envelop zit formulier
211 vastgeplakt. Dat moet voor verzamelaars
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van zulke formuliertjes een vrij zeldzaam geval
zijn. Misschien zijn er meer drukken van
geweest en was het ook nog veel later in gebruik,
maar ik heb nooit een ander exemplaar gezien.

Aan de onderkant van het formulier staat de
oplage, waarvan helaas alleen nog 000.000
leesbaar is.
In het kader rechtsboven op het formulier
kunnen de verschillende mogelijke toepassingen
worden aangegeven, zoals Dienst, Pakketpost,
Geldverkeer, Cheque etc. In dit geval is
Geldverkeer aangevinkt. Het formulier leest van
rechts naar links: 16812 zend naar dit nummer, 2
karakters voor ‘area code’, dan Postkantoor
______________
Ontvangen, dan drie
karakters: postkantoor stempel.
Op achterzijde van het formulier bovenaan staat
OPGELET en daaronder een tekst waarin wordt
uitgelegd dat de bedoeling van het formulier een
bezuinigingsmaatregel is om materiaal te sparen.
Het moet gebruikt worden met envelop nr. 209.
Dan volgen specifieke aanwijzingen voor het
type lijm dat moet worden gebruikt voor het
weer dichtplakken van de envelop . U ziet de
genummerde lijnen die aangeven waar de
envelop achtereenvolgens opengesneden moet
worden.
Volgens de stempels is deze envelop
achtereenvolgens in de volgende plaatsen
geweest:

Tungchuan, Ho Chuan
1951.8.29

Chungking
1951.8.30

Chungking 1951.8.31
(dit stempel zit deels
onder de strook)

Chungking,
Registered section
1951.10.22
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Tungchuan, Chungking
1951.10.23
Al deze kantoren zitten in Oost Szechuan. De
envelop is aan de onderzijde geopend,
waarschijnlijk bij het laatste gebruik.
Als u een exemplaar van postaal formulier 209
(de bijbehorende envelop) heeft, stuur dan een
scan naar de redacteur. Het zal interessant zijn te
zien of het een gewone envelop is of dat hij
misschien is gedrukt voor dienstpost van de
posterijen.

Gelegenheidsvelletje VRC

Op bovenstaand gelegenheidsvelletje staat het
uitgifteprogramma van de Chinese post voor
2011 vermeld, het is uitgegeven in het jaarboek
2011 van de Chinese Post.
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Scheepsramppost S.S. Fernstream

Ai Li-shan
Het S.S. Fernstream was een Noors vrachtschip,
te water gelaten in 1949. Het schip kwam van
Boston Massachusetts via het Panama kanaal
naar San Francisco, Californië. Op 11 december
1952 voer het schip daar ’s morgens vroeg weg
met een lading sojabonen, diverse algemene
lading en post. De bestemming was Manila,
Filippijnen. Toen het schip een punt op ongeveer
1,1 km van de Line Point vuurtoren en vlak bij
de Anita rots bereikt had kwam het in botsing
met het binnenvarende S.S. Hawaiian Rancher.
De zijkant van de Fernstream werd
opengescheurd en het schip zonk snel. De 25
bemanningsleden en 10 passagiers aan bood van
het schip werden allen gered door de bemanning
van de Hawaiian Rancher. In het rapport over
deze aanvaring staat als detail in dat advocaten al
aan boord van de Hawaiian Rancher waren toen
het in de haven aanlegde!
De afgebeelde envelop kwam van het gezonken
schip, opgevist, gedroogd en doorgestuurd, in dit
geval naar Taiwan. Het strookje dat de toestand
van de brief uitlegt is aangebracht door het
postkantoor van Taipei en is 29 x 58,5 mm
groot. De tekst luidt: “Dit [stuk] was
oorspronkelijk aan boord van de S.S.
Fernstream, die op zee gezonken is op
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8.12.1952, en later uit de oceaan gehaald. Taipei
Postkantoor”. Erop staan het ontvangststempel
van 7 januari 1953 en het stempel van de
eindbestemming, Hsinchu van 8 januari. Als je
bedenkt dat de post opgevist, gedroogd en dan
doorgestuurd moest worden was dat al met al
nog aardig snel gegaan!

Taipei January 7, 1953

Hsinchu January 8, 1953

Op de voorkant van de brief zien we dat het
adres nog nauwelijks leesbaar was. Het ging om
een kerstkaart, verstuurd op 8 december vanuit
Napa, Californië.
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Het Chinese stempel met twaalf karakters heeft
als tekst: Poststuk ontvangen zonder postzegel,
Taipei postkantoor. Het kleine rode stempel
(290) is dat van de postbeambte in het
hoofdpostkantoor van Taipei.
Mij is door een verzamelaar uit Taiwan verteld
dat het engelstalige strookje alleen werd gebruikt
voor in het Engels geadresseerde brieven. De

met Chinese karakters geadresseerde brieven
kregen een stempel dat in essentie de zelfde
informatie gaf. Ik heb echter nog geen exemplaar
van dat stempel gezien.
Omdat het schip onderweg was naar Manila zou
je verwachten dat er ook post van dit schip
doorgezonden is naar andere Aziatische landen.
Ik heb daarvan echter nooit voorbeelden gezien.

Gelegenheidsvelletjes VRC
Hieronder weer enkele voorbeelden van
gelegenheidsvelletjes die zijn uitgegeven met de
voor dat doel bestemde frankeerzegels van de
Volksrepubliek.

Uitgegeven ter ere van het harmonieuze China.

Op dit velletje zien we de vlaggen en wapens
van resp. China – Kazachstan – Kirgizië –
Rusland en Tajikistan. Het werd uitgegeven ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het
vriendschapsverdrag.

Twee velletjes ter gelegenheid van de 5e speciale
olympische spelen van China gehouden in Fujian
in 2010. De openingsceremonie vond plaats op
19 september 2010 in Fuzhou, in de provincie
Fujian, Zuidwest China. Deze spelen omvatten
elf grote disciplines waaronder atletiek,
zwemmen, gewichtheffen etc. Er namen 39
delegaties aan de spelen deel uit provincies,
autonome regio’s, steden, het Xinjiang
Production and Construction Corps, Hong Kong,
China Filatelie 2012

22

Macao, Taiwan en delegaties uit Zuid Korea,
United States en Singapore.
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Dick van Eijl
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Vogels uit de VRC
Jan B. Kaiser
In maart zijn er twee zegels van de
Volksrepubliek verschenen met afbeeldingen van
vogels, namelijk die van een pestvogel en die van
een vredesduif.

De eerste is een ook in Nederland voorkomende
vogel uit de familie van de klauwieren. Het is
een bewoner van de dichte taigabossen in
noordelijk Rusland en de bosrijke gebieden van
Finland, Zweden en Noorwegen. In de winter eet
hij bessen. Wanneer het een slecht bessenjaar is,
trekken de pestvogels naar het zuiden en
zuidwesten. Dan komen ze bij fourageren van de
vruchten van de Gelderse roos of liguster.
Soms zie je ze in geen jaren, en dan is er ineens
weer een winter met een hele invasie aan
pestvogels. Vroeger wist men met dit
onverwachte optreden geen raad. De vogel werd
daardoor symbool van allerlei onheil. Zo sprak
men in het oude Griekenland van ‘vonkenvogel’,
omdat de rode vleugelpuntjes – ook wel
lakplaatjes genoemd - brand zouden stichten.
Een Boheems schilderij uit circa 1360 toont
Madonna en het kindje Jezus met een pestvogel
in zijn hand. Kort daarvoor werd de streek
geteisterd door de pest. Mogelijk is toen de naam
pestvogel ontstaan, en symboliseerde het
schilderij de menselijke onmacht tegen de ziekte.
Ook zouden pestvogels oorlog brengen. Toen in
1618 de Dertigjarige Oorlog uitbrak, verschenen
er pestvogels op het strijdtoneel. Men noemde ze
‘Kriegsvögel’.
Nu weten we beter en kunnen we er ons over
verbazen hoe makkelijk ze te benaderen zijn. Dit
laatste komt omdat ze in hun geboortestreken
zelden een mens zien en dus ook geen enkele
angst voor ons ontwikkeld hebben. Pestvogels
zijn fraaie vogels om te zien. Zo groot als een
spreeuw, rossig gekleurd en met een staartpunt
die wel in okergele olieverf gedoopt lijkt te zijn.
Bovendien hebben pestvogels een kuif waarmee
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ze stemmingen aan kunnen geven. Geagiteerde
vogels zetten kuif en veren op, maar wanneer de
vogel lekker in zijn veren zit en zich in
groepsverband tegoed doet aan hun maal wil het
kuifje ook nog wel eens opstaan.
In noord en oost China, Korea en Taiwan komt
ook de ondersoort Japanse pestvogel voor, die
daar overwintert.
Deze ondersoort broedt uitsluitend in het uiterste
oosten
van
Rusland.
De
broedplek
wordt gekozen op de aanwezigheid van fruit en
water. Vooral water is onmisbaar, omdat in de
buurt daarvan veel insecten zijn te vinden. Het
nest wordt door het vrouwtje gemaakt van takjes,
gras en korstmossen, het liefst in een conifeer.
Ze legt vijf eieren, die na ruim twee weken
uitkomen. Tijdens het broeden voert het
mannetje haar met insecten. Ook de jongen
worden met dit eiwitrijke voedsel gevoerd, tot ze
na twee weken uitvliegen. Japanse pestvogels
zijn sociaal. Paartjes nestelen dicht bij elkaar op
een voedselrijke plek. Omdat ze onderling geen
territorium
verdedigen,
ontbreekt
een
karakteristieke zang. De roep klinkt als een
rinkelend belletje.
Afgebeeld is de Europese ondersoort, die
gekenmerkt wordt door een gele zoom aan de
uiteinde van de staart. De Japanse ondersoort
heeft een rode zoom.
De tweede zegel met de “vredesduif” (een naam
die in de ornithologie niet voorkomt) is geen in
het wild voorkomende duivensoort maar de
albinovorm van het zgn. lachduifje, de
gedomesticeerde vorm van de Afrikaanse
tortelduif.
Deze lachduif wordt al meer dan vier eeuwen
door de mens gehouden en gefokt. De reden dat
de mens vroeger (tamme) duiven hield was
vooral voor het vlees en de mest. Later ging men
over op het houden van duiven als hobby en
voor de gezelligheid. De lachduif echter is al
vanaf het begin van zijn domesticatie gehouden
als huisdier maar ook uit bijgeloof. Aan deze
duif en zijn koeren werden bijzondere krachten
toebedeeld. Afhankelijk van de landstreek zou
deze duif ongelukken of ziekten voorkomen.
De lachduif dankt zijn naam aan het lachende
geluid dat hij maakt bij opwinding.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China

11 november – serie 2011-29
De 27ste Aziatische internationale postzegel
tentoonstelling in Wuxi.
2 zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen van
20 zegels en in een minivelletje met 4 series.
Ook een blokje van 6 yuan.

10 december – serie 2011-30
Oude
astronomische
instrumenten.
Een
gezamenlijke uitgifte met Denemarken.
2 zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen van
16 zegels.

5 januari – serie 2012-1
Jaar van de draak (Ren-Chen) symbool van
macht en prestige.
De zegel van 1,20 yuan is uitgegeven in vellen
van 20 en van 6 zegels. En bovendien het
inmiddels gebruikelijke postzegelboekje met 10
zegels met een waarde van 12 yuan.
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5 februari – serie 2012-2
Bank of China werd opgericht in februari 1912
na de goedkeuring van Dr. Sun Yat-sen en is de
enige bank in China die gedurende een eeuw
onafgebroken gefunctioneerd heeft. Van 1912 tot
1949 diende de Bank of China opeenvolgend als
centrale bank, internationale uitwisseling bank
en buitenlandse handelsbank. Sinds 1949 heeft
de bank decennia lang gefunctioneerd als de
door de staat aangewezen specialist in deviezen
bank voordat de bank in 1994 werd omgevormd
in een commerciële staatsbank. In augustus 2004
werd het de Bank of China Limited en in 2006
genoteerd op de beurs van Hongkong en
Shanghai Stock Exchange.
De 100ste verjaardag van de bank gaf aanleiding
tot de uitgifte van 2 zegels van resp. 1,20 en 1,50
yuan in vellen van 12 zegels.

23 februari – serie 2012-3
De “Zhonghua Book Company” op 1 januari
1912 in Shanghai opgericht door Lufei Kui, een
beroemde educatieve denker en uitgever.
Uitgegeven een zegel van 1,20 yuan in vellen
van 15 zegels.

5 maart – serie 2012-5
Pestvogel en vredesduif. Beiden een symbool
van vrede, vriendschap en zuiverheid.
Een gezamenlijke uitgifte met Israël. Zie
afbeelding en beschrijving op pag. 44 van dit
nummer. Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven
in vellen van 16 zegels.
25

1 april – serie 2012-6
Precies vijftig jaar geleden werd de AsianPacific Postal Union (APPU) opgericht.
Ter viering van dit feit is een zegel in de vorm
van een paralellogram uitgegeven van 1,20 yuan
in vellen met 12 zegels.

4 mei – 2012-8
De 90ste verjaardag van de Communistische
Jeugdliga van China.
Aanleiding tot de uitgifte van 2 zegels van resp.
80 fen en 1,50 yuan in vellen van 15 zegels.
Tevens een mini velletje met 4 series.

12 mei – 2012-9
Honderd jaar internationale verpleegkundigen
dag. Een zegel met onderscheiding.
Zegelwaarde 1,20 yuan in vellen met 12 zegels.

15 april – serie 2012-4
Vier moderne Chinese componisten.
(4-1) Xiao Youmei (1884-1940)
(4-2) Liu Tianhua (1895-1932)
(4-3) He Luting (1903-1999)
(4-4) Ma Sicong (1912-1987)
Ieder is afgebeeld op een zegel met een waarde
van 1,20 yuan uitgegeven in vellen van 16
zegels.

20 mei – 2012-10
De 110de verjaardag van de Nanjing Universiteit.
Ter gelegenheid hiervan is een zegel van 1,20
yuan in vellen van 12 zegels uitgegeven.
D.v.E.

27 april – serie 2012-7
Vier “schitterende” karakters op zegel.
(4-1) “Fu”, geluk of zegen
(4-2) “Lu”, rijkdom
(4-3) “Shou”, lang leven
(4-4) “Xi”, geluk of vreugde
Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
van 16 zegels en een minivelletje met 2 series.
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Nieuwe uitgiften Republiek China (Taiwan)

9 maart 2012 Kevers (III) (DEF 132)
Vervolg op de in mei 2010 en januari 2011
uitgegeven zegels met kevers met lange
voelsprieten op de kop (vandaar de naam
boktorren). Dit viertal boktorren verblijft hoog in
de bergen.
$ 7 (2,0) Leptura formosomontana f.; verblijft
op ca. 2.000 m.
$ 12 (8,0) Pyrestes curticornis ; op ca. 1.400 m.
$ 15 (2,0) Anaglyptus meridionalis ; tussen de
1.200 en 2.400 m.
$ 20 (5,0) Anaplophora albopicta ; zit op rond
de 2.000 m.

23 maart 2012 Paddenstoelen (II) (SP 568)
Vervolg op de op 25 maart 2010 uitgebrachte
serie. Deze keer een viertal zegels met
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paddenstoelen die in de bossen op de bergen
voorkomen.
$ 5 (0,78) Amanita rubrovolvata ; op middel
hoogte in de bergen; giftig!
$
5 (0,78) Entoloma murrarii ; in laag
berglandschap; mogelijk giftig.
$ 12 (0,76) Geastrum sessile ; komt wat hoger
in de bergen voor.
$ 12 (0,76) Clavulinopsis miyabeana ; als een
vlam op gevallen bladeren of naalden.
Verder een velletje (0,66) met de vier zegels in
een bos samen met een parelhoen.

11 april 2012 Vissen (II) (SP 569)
Vervolg op de op 10 maart 2011 uitgegeven
zegels. Wederom een viertal in de rivieren op
Taiwan zwemmende vissen.
$ 5 (0,90) Formosania lacustre.
$ 5 (0,85) Tanakia imantegus.
$ 12 (0,85) Channa asitica.
$ 25 (0,85) Sinogastromyzon puliensis.

25 april 2012 Bandieten van het Moeras (SP
570)
Dit is het eerste viertal zegels gebaseerd op de
klassieke Chinese roman “Bandieten van het
Moeras”. Deze zegels geven beelden uit het deel
“Demonen vrijgelaten”.
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$ 5 (0,85) Demonen komen uit de grond om de
pest te verdrijven.
$ 5 (0,80) Wu Song doodt de tijger.
$ 10 (0,80) De tempel van de berg god tijdens
de storm.
$ 25 (0,80) Lu Da slaat de slachter/tiran Zheng
Tu dood.

4 mei 2012 Gelukwenszegels (SP 571)
Om te gebruiken bij de post voor trouwerijen en
andere feestelijke gebeurtenissen hier een viertal
passende zegels.
$ 3,50 (0,95) Bruid en bruidegom voor een hart
met Dubbel Geluk
$ 3,50 (0,85) Lotuszaadjes: symbool voor “krijg
veel kinderen”
$ 5 (0,85) Meloen binnen een ring van munten:
“De hal is vol rijkdom”.
$ 12 (0,85) Draak en Phoenix aan deurklopper:
“Open de deur voor Vreugde”.

trein (die daar al vele jaren op hoge snelheid
rijdt) als beeld voor de economische
vooruitgang. Op de twee volgende zegels van $
12 staan zij eerst met twee kinderen voor het
Nationale Theater en op de tweede voor met
Taiwan voor de kust van China en een
wereldbol, als beeld voor de verdere culturele
ontwikkeling en economische integratie met het
vasteland en de rest van de wereld.
Verder nog een velletje met een zegel van $ 32
(1,1) met beide heren met opgestoken duimen
voor het Presidentiële Paleis, met links boven de
vlag van de ROC en rechtsboven een stralend
Taiwan (2012).

6 juni 2012 Uilen (SP 572)
Vervolg op de op 7 juli 2011 uitgegeven zegels
met op Taiwan voorkomende uilen.
$ 5 (0,85) Asio flammeus; velduil, (kleine
oorpluimen), wintergast.
$ 5 (0,80) Otus spilocephalus; dwergooruil,
(grote oorpluimen).
$ 10 (0,80) Strix leptogrammica; bruine bosuil.
$ 25 (0,80) Ninox scutulata; aziatische valkuil.
Een uitgebreidere beschrijving van deze vogels
kunt u in het komend nummer verwachten.
NB. Achter de waarde van de zegels is tussen
haakjes de oplage in miljoenen vermeld.
ger.vandriel@casema.nl

20 mei 2012 Inauguratie van President en VicePresident (COM 323)
Na de 13e presidentsverkiezing werd op 20 mei
Ma Ying-jeou als president en Wu Den-yih als
vicepresident van de Republiek China
geïnstalleerd. Ter ere van deze gebeurtenis werd
een strip van vier samenhangende zegels van 2x
$ 5 en 2x $ 12 (1,2) uitgegeven . Op de eerste
zegel van $ 5 staan beide heren met het
presidentiele paleis en de vlag van de ROC op de
achtergrond. Op de tweede zegel staan zij met op
de achtergrond de wolkenkrabber Taipei 101,
een vliegtuig, een schip en de hoge snelheidsChina Filatelie 2012
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Postzegelveiling Rijnmond
Westewagenstraat 60 - Rotterdam - 3011 AT - Postbus 2859 - 3000 CW
tel. nr. 010-2130986 - fax nr. 010-2131730 - e-mail: rynmond@xs4all.nl
U vindt ons ook op internet: www.rynmond.com

Postzegelveiling Rijnmond is de grootste van alle kleine
Nederlandse veilingen op postzegelgebied.
In onze 67e veiling van 1 en 2 juni 2012 werden de kavels
China weer tegen goede prijzen verkocht.

Kavel 651: Briefkaart 1901 met extra frankering van Tientsin naar Achim, Duitsland.
Inzet € 80, opbrengst € 130

Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod, deskundige
verkaveling en veel internationale klanten.
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Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden; renteloze
voorschotten zijn mogelijk.
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