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Redactioneel 
Het nieuwe jaar en ook het nieuwe Chinese jaar 
van het Paard is weer aangebroken en dus wordt 
het zeker tijd weer een nieuw nummer van ons 
Bulletin samen te stellen. Het was de bedoeling 
de vorige jaargang voor de jaarwisseling nog 
met een 4e nummer te completeren, maar dat is 
helaas niet gelukt. Hopelijk lukt het in 2014 wel 
om weer aan de geplande vier nummers te 
komen. 
In dit eerste nummer is al weer van alles te 
vinden. We gaan van start met een mooi artikel 
over het onderscheid tussen de eerste en tweede 
oplage van de vroege uitgiften van de 
Volksrepubliek. Alle verzamelaars kennen het 
verschijnsel, maar de achtergrond van die 2e 
oplage en de kenmerken waarop die zich voor de 
verschillende series onderscheidt van de 1e  
worden haarfijn uit de doeken gedaan door 
Walter Haveman.  
De mooie serie over Tibet van Ed Boers loopt al 
weer bijna ten einde. Ai Li-shan weet ons weer 
te verbazen met aparte brieven die, zoals 
meestal, met Taiwan te maken hebben. 
Rob Ronde geeft een introductie bij de postale 
historie van Mantsjoerije en Hendrik Oranje zet 
nog wat puntjes op de i bij de catalogisering 
door Kerr van de plaatselijke opdrukken op 
zegels van Manchukuo. 
Met het overzicht van een flinke hoeveelheid 
nieuwtjes en enkele gelegenheidsvelletjes in het 
nummer weer gevuld. Voor elk wat wils, dus 
weer.  
Ik moet wel mijn zorgen voor de toekomst van 
het blad met u delen. Het aantal leden dat actief 
aan het Bulletin bijdraagt is en blijft relatief 
gering. We kunnen constateren dat onze club 
vergrijst en dat eist ook zijn tol. Ger van Driel 
heeft helaas moeten besluiten dat hij om 
gezondheidsredenen de nieuwtjesrubriek van 
Taiwan niet langer kan verzorgen. Hij heeft dat 
zonder onderbreking vanaf 1978 gedaan, 35 jaar 
lang. In het novembernummer van dat jaar wordt 
zonder verdere toelichting gestart met het 
vermelden van de nieuwtjes van Taiwan. Tot die 
tijd werden nog in elk nummer de nieuwtjes van 
Mongolië besproken. Wat tot deze verandering 
heeft geleid blijft onduidelijk, maar wel is 
duidelijk dat Ger onze grote dank verdient voor 
zijn mooie werk in de afgelopen 35 jaar! 
 

Bestuursmededelingen 
Verslag bijeenkomst zaterdag 16 november 

2013   

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 19 
leden welkom, hij constateert dat er sprake is 
van een wisselende samenstelling en een harde 
ledenkern die onze bijeenkomsten bezoeken. 
5 Leden zijn met kennisgeving afwezig. 
Mededelingen 

De studiegroep neemt weer deel aan de jaarlijkse 
Filateliebeurs. Dick van Eijl heeft toegezegd op 
deze twee dagen onze Studiegroep te 
vertegenwoordigen. Ook zullen de heren Fidder 
en Marijs op onze stand aanwezig zijn.  
Op de vorige bijeenkomst is gesproken over 
promotie aktiviteiten ten behoeve van de 
Studiegroep. Het secretariaat kreeg van Anton 
Koenders het Mededelingenblad van 
Postzegelverzamelaars “Assen” toegestuurd met 
daarin een artikel van 5 pagina's waarin de 
activiteiten van “Studiegroep China Filatelie” 
uitvoerig zijn beschreven. Indien u 
belangstelling heeft voor dit artikel dan kunt u 
dit kenbaar maken bij onze secretaris. 
Er liggen op de leestafel enkele veiling-
catalogussen ter inzage. 
Johan Sevenhuijsen is voornemens om voor de 
jaarwisseling nog een Bulletin uit te brengen, hij 
vraagt echter aandacht voor nieuw materiaal 
voor het komende jaar! 
Rondvraag. 

Dhr Terlouw (voor het eerst aanwezig) vertelt 
waarom hij lid is geworden van de Studiegroep. 
Hij spaart al lange tijd zegels uit gegeven door 
China, heeft ook in China gewoond en gewerkt 
en.....daar zijn vrouw leren kennen. 
Ook Mevr. Riet Snijders gaat komend jaar naar 
China. Ze heeft geconstateerd dat niet al het 
uitgegeven Chinees filatelistisch materiaal in 
Nederland te koop is. Dick van Eijl beaamt dit 
want niet al het in China uitgegeven 
filatelistische materiaal wordt ook doorgestuurd 
naar de Studiegroep. Zulk materiaal is dus alleen 
via directe contacten met China of via 
internationale veilingen te krijgen. 
Na de pauze veilt onze veilingmeester Johan 
Sevenhuijsen weer kundig de 107 kavels van 
veiling nr 206. Er zijn voor deze veiling 71 
schriftelijke biedingen uitgebracht. Er zijn 86 
kavels (80 %)  verkocht. Om 12.45 uur werd de 
bijeenkomst afgesloten. 
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Miep Ronde 
Bestuurssamenstelling 

Tijdens de bijeenkomst van 8 februari is door de 
voorzitter, Rob Ronde, meegedeeld dat zowel hij 
zelf als zijn vrouw Miep, de secretaris, zich 
gedwongen door gezondheidsproblemen aan het 
eind van het jaar zullen moeten terugtrekken uit 
hun functies voor de vereniging. Niet alleen het 
voorzitterschap en het secretariaat, maar ook de 
organisatie van de veiling komt daarmee vacant. 
Al eerder hadden Cheng Lin (penningmeester) 
en Johan Sevenhuijsen (redacteur) aangegeven 
hun plek in het bestuur beschikbaar te willen 
stellen zodra er nieuwe kandidaten zijn.  
Rob deed tijdens de vergadering dan ook een 
dringend beroep op de aanwezigen te overwegen 
een stuk van de verantwoordelijkheid voor de 
continuïteit van de vereniging op zich te nemen. 
Een oproep die ook langs deze weg nog eens 
herhaald wordt. 
In de jaarvergadering in april zal verder 
gesproken worden over de perspectieven in de 
ontstane situatie. 
 

Verslag Filateliebeurs 

Zaterdag 1 februari vroeg uit de veren en samen 
met mijn vrouw Adri met volle bepakking met 
trolleys en rugtassen op weg naar de 26e 
Filateliebeurs in Hilversum om onze studiegroep 
daar te vertegenwoordigen. De nieuwe locatie, 
de Dudok Arena, bevindt zich slechts enkele 
minuten lopen van het treinstation Hilversum-
Sportpark. Gelukkig maar want de weergoden 
waren ons die morgen niet zo gunstig gezind. 
Om een uur of negen konden we te midden van 
andere gespecialiseerde verenigingen de ons 
toegewezen tafel in gereedheid brengen. Met een 
ruime mate aan filatelistisch materiaal startklaar 
om onze studiegroep te presenteren. In de loop 
van de dag werden we geassisteerd door Ernst-
Jan Marijs om de belangstellenden te woord te 
staan. 

 
Zondag 2 februari ditmaal met hulp van onze 
zoon per auto naar de Dudok Arena. Aan ruimte 
om te parkeren geen gebrek. Al vroeg meldden 
Jaap Eijkenduijn en Peter Fidder zich om 
gezamenlijk de studiegroep te promoten. Helaas 
werd de beurs deze dag matig bezocht, maar het 
geeft altijd weer een tevreden gevoel je hobby 
met anderen te kunnen delen. 

Dick van Eijl 
Brievenbeurs 

Op 18 en 19 april 2014 vindt in het sportcentrum 
De Mammoet, Calslaan 101, 2804RT Gouda, de 
21e jaarlijkse Internationale Brievenbeurs plaats. 
Dit jaar staat die in het teken van 100 jaar 1e 
Wereldoorlog. De beurs wordt gecombineerd 
met de 2e prentbriefkaartenbeurs GoldaCarta en 
de 4e postzegelbeurs Filamania. De openings-
tijden zijn op vrijdag van 10.30 – 17.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. 
 
Filafair 

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart  aanstaande, 

opent de Filafair 2014  zijn deuren voor 5e keer! 
Een Nationale postzegelbeurs met een 
propaganda postzegeltentoonstelling in de 
Maaspoort Sports & Events, Marathonloop 1 te 
's-Hertogenbosch. 
Wij hopen veel postzegelverzamelaars, jong en 
oud te mogen ontmoeten op deze 5e amicale en 

gezellige postzegelbeurs. 
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Onderscheid tussen 1e en 2e oplage Volksrepubliek I 
 

Walter Haveman 

 

Ons medelid Walter Haveman, keurmeester van 

de Duitse bond, publiceerde in ons Duitse 

zusterblad een mooi artikel over het onderscheid 

tussen de 1
e
 en 2

e
 oplage van de eerste series 

van de Volksrepubliek. Hij heeft ons 

toestemming gegeven dit in vertaling te plaatsen. 

Hieronder het eerste deel van dit artikel. 

 

Bij de uitgiften van de Volksrepubliek zijn er in 
totaal 16 waarvan een 1e en 2e oplage gemaakt 
is; daarnaast nog 8 bij de parallelle uitgiften voor 
Noordoost China. Die worden in deze reeks 
artikelen allemaal besproken. Ten eerste 
bespreken we de achtergrond van beide oplagen 
en de algemene kenmerken die ze 
gemeenschappelijk hebben. Daarna bespreken 
we elke afzonderlijke uitgave. 
 
Oorsprong van de 2

e
 oplagen 

De Chinese post verbond zich vanaf het begin 
met de filatelie, zoals blijkt uit de uitgiften van 
bijzondere zegels en het gebruik van 
gelegenheidsstempels vanaf 1949. Ze maakten 
deel uit van de propaganda, de opleiding en 
opvoeding van het volk. Er waren in elke 
provincie filatelistische verkooppunten. De al 
voor 1949 door de Republiek China ingerichte 
internationale verkooppunten in Peking en 
Shanghai werden door de Volksrepubliek tot de 
tijd van de Culturele revolutie voortgezet. Daar 
waren de zegels van de Volksrepubliek, ook de 
oudere, steeds beschikbaar, voor zover ze niet 
uitverkocht of om politieke redenen verboden 
waren.  
 

 

Uit de getoonde advertentie uit China 
Reconstructs uit 1958 blijkt dat in die tijd de 
complete gelegenheidsuitgaven te koop waren: 
77 ongestempelde series werden in die tijd voor 
ongeveer 60 DM aangeboden, gestempeld voor 
ongeveer 25 DM. Om een compleet aanbod te 
hebben werden de eerste uitgaven nagedrukt, 
daarbij werd aanvankelijk niet openbaar gemaakt 
dat voor dat doel de nadrukken gemaakt werden 
die nu als 2e oplage bekend staan.  

 
Zelfs na het weer opleven van de filatelie na de 
Culturele revolutie werden de 2e oplagen in de 
prijslijsten niet als zodanig aangegeven (zie de 
afbeelding van een lijst uit 1973). 
 
Wanneer waren de 1

e
 oplagen uitverkocht en 

werden de 2
e
 oplagen gedrukt? 

Die datum kan goed benaderd worden. Een 
presentatieboekje (zie afbeelding hieronder) 
bevat alle uitgaven t/m Mi 180-83, op 7 juli 1952 
uitgegeven.  
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Alle daarin opgenomen zegels zijn nog van de 1e 
oplage, die was dus op dat moment nog niet 
uitverkocht.  

 
 
Aan de onderrand van de 2e oplage van de 
Gymnastiek serie vinden we de datum 1953.7. 
Omdat de uitgiftedatum van de 1e oplage 20 juni 
1952 was kan die datum onmogelijk van de 
drukplaten van de 1e oplage stammen. In de 
onderrand van de 1e oplage staat op de zelfde 
plek het jaar 1952 vermeld. Men mag dus 
veronderstellen dat “1953.7” voor de druk- of 
uitgiftedatum van de 2e oplage staat. 
Na juli 1952 en uiterlijk in juli 1953 moet dus 
besloten zijn een 2e oplage te maken. Helaas zijn 
op de weinige complete vellen en randstukken 
van de 2e oplage in mijn collectie geen andere 
data meer te vinden. In een boek van het Chinese 
postmuseum wordt echter een afbeelding 
getoond van een proefdruk voor de 2e oplage van 
Mi 7-11 voor Noordoost China met de datum 
13.11.1953 (zie afbeelding op de omslag).  
Op basis daarvan is het vermoeden dat de 2e 
oplage van alle uitgiften al in 1953 is voorbereid. 
Die drukdata zeggen echter nog niets over de 
uitgiftedatum. Twee Chinese catalogi geven 
beide als uitgiftedag voor alle 2e oplagen 10 
januari 1955 aan. En dat klopt met alle gevonden 
afstempelingen. Door de hoekafstempeling is het 
vinden van compleet leebare data zeldzaam, 
maar alle gevonden data liggen tussen 10 januari 
en 31 december 1955. Bij de paralleluitgiften 
voor Noordoost China vinden we als 
stempeldatum 31 december 1950, dat is de 
laatste dag van geldigheid van deze provinciale 
uitgiften; hier gaat het om een stempel met 
teruggedraaide datum. 
Voor de uitgiftedatum van 10 januari 1955 pleit 
nog het volgende: 
a. Er zijn echt gelopen brieven van 7 juli 1955 

en 12 augustus 1955 uit Peking naar de DDR 

bekend, gefrankeerd met zegels uit de 2e 
oplage. Er zijn wereldwijd waarschijnlijk 
minder dan 30 echte gelopen brieven met 
zegels uit de 2e oplage bekend (valse brieven 
zijn er veel meer!). In 1959 beweerde de Brit 
E.N. Lane nog dat er helemaal geen echt 
gelopen brieven zouden bestaan, maar dat 
moest hij corrigeren nadat hem een met de 2e 
oplage van de Tibet-serie gefrankeerde brief 
getoond was. Enkele, meest buitenlandse, 
filatelisten kochten in Peking of Shanghai 
zegels van de 2e oplage en frankeerden 
daarmee brieven naar huis. Dat gebeurde 
vaker naar de DDR dan naar Engeland, daar 
er in die tijd vanuit China meer contacten 
waren met Oost Europa dan met Engeland. 
Op de omslag staat een brief met de 
zeldzame echte frankering met een zegel van 
de 2e oplage (Mi 129 II). Op de achterzijde 
van de brief zitten nog de Mi nrs. 203, 206, 
226, 227 en 3 x 231. De frankering wordt 
daarmee 7000 oude RMB, wat gelijk stond 
met 0,70 nieuwe RMB. Dat was vanaf 1 
maart 1955 precies het luchtposttarief voor 
brieven (via Tsjecho-Slowakije) naar 
Europa. Men ziet aan de frankering dat de 
afzender de frankering bij het filatelie-loket 
haalde, want hij gebruikte ook andere oudere 
uitgiften, met de bouwwerken uit 1952 en de 
duiven voor de wereldvrede uit 1953. 

b. De vroege voorbereidingen voor de uitgifte 
van de nadrukken. Liet men werkelijk 12 tot 
18 maanden verstrijken tussen de planning 
en het verschijnen?  

c. In het nummer van april 1955 van het Britse 
Journal of Chinese Philately worden de 
herdruk-uitgiften voor het eerst genoemd en 
worden al vele kenmerken van de 
herdrukken beschreven. Men sprak toen nog 
van 13 series; de series 122-26 
(staatswapen), 133-36 (landhervorming) en 
146-75 (gymnastiek) werden nog niet 
genoemd. 

d. De Chinese filatelist Liu Guangshi schreef in 
een notitie over het gebruik van de 
nadrukken: “In de 15 maanden van januari 
1955 tot maart 1956 waren de nadrukken in 
mijn bezit allemaal frankeergeldig”. 

De verschijningsdatum van 10 januari 1955 voor 
de 2e oplage staat daarmee zo goed als vast. 
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Intermezzo: De overgang van oude naar 

nieuwe RMB in 1955/56 

1 maart 1955: de nieuwe valuta wordt 
ingevoerd. Voor 10.000 oude Yuan krijgt men 1 
nieuwe Yuan. Er bestaan nog alleen maar 
postzegels met de oude waarde-aanduiding 
25 juni 1955: de eerste gelegenheidsuitgave met 
de nieuwe valuta verschijnt (Mi 266). 
Mengfrankeringen van oude en nieuwe waarden 
zijn toegestaan en bij brieven naar het buitenland 
ook te vinden 
16 juli 1955: de eerste frankeerzegels van de 
Arbeidersserie verschenen (datum volgens 
Chinese catalogi) 
31 december 1955: de verkoop van postzegels 
met de oude waarden wordt beëindigd, ze blijven 
echter nog frankeergeldig. 
31 maart 1956: laatste datum van geldigheid 
voor zegels met de oude waarde 
1 april – 30 juni 1956: oude zegels konden 
worden omgeruild voor zegels met de nieuwe 
waarde-aanduiding. 
Mengfrankeringen van de oude en nieuwe valuta 
op brieven en kaarten zijn dus mogelijk in de 
periode tussen 25 juni 1955 en 31 maart 1956. 
Poststukken uit 1956 zijn erg zeldzaam! 

 
Algemene aanwijzingen voor de herkenning 

van de beide oplagen. 
Als referentiemateriaal van de 1e oplage is te 
gebruiken: 
- Zegels met frankeerstempels; meer dan 99% 
van de zegels met frankeerstempels (niet op 
verzoek afgestempeld) zijn van de 1e oplage. 
- Frankering op echt gelopen brieven (voordeel 
is dat deze zegels niet zijn afgeweekt en 
daardoor kleurechter zijn). Pas echter op voor 
vervalste brieven waarop vooral zegels van de 2e 
oplage gebruikt worden. 
- Alle ongestempelde zegels die via het 
Russische postzegelagentschap verkocht zijn, 
hebben (bij Mi. 84-140) op de achterkant een 
stempeltje met een doorsnede van 2-3 mm (zie 
afbeelding). 

 

- Alle ongestempelde uitgiften in oude 
postzegelfolders en albums van de Chinese 
postzegel verkooporganisatie. 

 
- Gekeurde en als echt gesigneerde zegels. 
 
Als referentiemateriaal voor de 2e oplage zijn de 
zegels met afstempeling op verzoek en data uit 
1955 te gebruiken, meest met een licht 
hoekstempel. 
Men kan helaas niet op grond van het eenduidig 
identificeren van één van de zegels uit een serie 
de gehele serie als 1e oplage aanmerken; in de 
loop van de afgelopen 50-60 jaar zijn series 
nogal eens uit 1e en 2e oplage door elkaar 
samengesteld. Wel zijn vele series natuurlijk in 
de loop der tijd bij elkaar gebleven; een 
markante aanwijzing voor 1e of 2e oplage van 
één van de zegels kan behulpzaam zijn bij het 
beoordelen van de hele serie. 

 

Afzonderlijke uitgiften 
Bij de volgende beschrijving van de 
afzonderlijke uitgiften worden niet alle 
onderscheidende kenmerken genoemd maar 
(waar voorhanden) de beslissende of de 
duidelijkste kenmerken. Een zeer sterke loep en 
een tandingmeter zijn onontbeerlijk voor de 
beoordeling. 
Bij de zegels worden de aantallen gedrukte 
zegels van de 1e oplage genoemd; aantallen zijn 
voor de 2e oplage nog niet openbaar gemaakt. 
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Mi 1-4 en NO 143-46 – Eerste zitting van 

Chinese Volksconferentie 

 
Aantallen: 
30$      840.000 (NO) 1000$ 240.000 
50$ 1.190.000 (NO) 1500$ 225.000 
100$ 1.490.000 (NO) 3000$ 175.000 
200$    360.000 (NO) 4500$ 180.000 
 

1e      2e 
Kenmerk: bij de 1e oplage is rechts aan het 
ornament in de lampion een vrijstaande punt. Let 
op: vervalsingen door bijwerken van 2e oplage 
zegels met inkt bestaan. 
 

Mi 5-7 en NO 155-57 Wereldfederatie van 

vakbonden 

 
Aantallen: 
100$ 1.500.000 (NO)   5000$ 700.000 
300$ 1.000.000 (NO) 20.000$ 250.000 
500$    500.000 (NO) 35.000$ 250.000 
 

1
e
      2e   

Kenmerk: bij de 1e oplage zijn de vingers (vooral 
wijs- en middelvinger) minder zwaar gearceerd. 

 
Mi 8-11 en NO158-61 – Volksconferentie 

 
Aantallen: 
50$ 800.000 (NO) 1000$ 100.000 
100$ 800.000 (NO) 1500$ 100.000 
300$ 600.000 (NO) 5000$ 200.000 
500$ 400.000 (NO) 20.000$ 100.000 
 

1e     2e  
Kenmerken: bij de nrs. 8 en 9 en NO158-59 is bij 
de 1e oplage de rechthoek in het eerste karakter 
(zhong) vrijwel vierkant.   

 
Bij de nummers 10-11 en NO160-61 geldt dat de 
1e oplage als geheel donkerder oogt. De verticale 
strepen onder de tribune lopen vrijwel tot 
onderaan door; de verticale lijnen in het doek 
over het spreekgestoelte  lopen aan de bovenkant 
tot de bovenrand door (loep erbij!) 

 1e 
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 2e 
De 2e oplage oogt als geheel lichter, de lijnen 
onder de tribune lopen maar tot ongeveer 70% 
van de afstand naar beneden; de verticale lijnen 
in het spreekgestoelte zijn zwak getekend en 
lopen niet tot bovenaan door.  
Het onderscheid is bij deze zegels moeilijker te 
maken. Kijk in een partij van deze zegels eerst of 
er opvallend donkerder zegels tussen zitten. Ook 
de vergelijking met postaal gebruikte zegels van 
de 1e oplage helpt. 
 
Mi 31-34 en NO 172-75 - 1

e
 jaardag VRC 

 
Aantallen: 
800$ 800.000 (NO) 5000$ ? 
1000$ 800.000 (NO) 10.000$ ? 
2000$ 600.000 (NO) 20.000$ ? 
3000$ 400.000 (NO) 30.000$ ? 
 

1e     2e 
Kenmerken: de 1e  oplage heeft tanding 14, de 2e 
tanding 12 ½; bij de 2e oplage staat er een punt 
in de knoop van Mao’s  uniform. 
   
Mi 57-59 en NO 176-78 – Vredesduif 

 

 
 
Aantallen: 
400$ 1.500.000 (NO) 2500$ 500.000 
800$ 3.500.000 (NO) 5000$ 800.000 
2000$    700.000 (NO) 20.000$ 500.000 
 

Kenmerken: de 1e oplage is op sterker papier 
gedrukt, waardoor het reliëf van de afbeelding 
maar weinig zichtbaar is aan de achterzijde. Bij 
de 2e oplage is dat reliëf van de achterzijde af 
beter zichtbaar. Bij het tegen een lichtbron in 
naar het zegel kijken zien zegels van de 1e 
oplage er door het dikkere papier donkerder uit. 
Maak de vergelijking met een postaal gebruikt 
exemplaar om gevoel te krijgen bij de onderlinge 
verschillen. Door het zo bekijken van de 
papierdikte kan het onderscheid met een 
zekerheid van ongeveer 90% worden 
vastgesteld.  
 

 
Volledige zekerheid kan verkregen worden door 
in een watermerkzoeker met wasbenzine te zien 
of in het papier een schuin geplaatste ribbeling 
aanwezig is. Bij de zegels van de 2e oplage is 
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gebruik gemaakt van geribbeld papier met 
ribbels onder een hoek van 63 of 27o. Er zijn 
ongeveer 9 van zulke schuine lijnen per cm te 
zien. Na het verdampen van de benzine hebben 
de zegels op geen enkele manier schade van dat 
onderzoek ondervonden. Het voordeel van deze 

methode is dat deze volledig uitsluitsel biedt, 
zowel bij de algemene uitgifte als bij die voor 
NO China. 
Ongestempelde zegels van de 1e oplage van Mi 
57-59 zijn erg zeldzaam. 

Tibet als verzamelgebied V 
 

Ed Boers 

 

Hieronder de vijfde aflevering van de serie over 

de postale historie van Tibet. In deze aflevering 

gaat het om diverse in Tibet uitgegeven zegels 

anders dan postzegels. 

 

De dienstzegels (Official stamps) 
Tibet heeft een aantal dienstzegels (‘Officials’) 
uitgegeven. Het gaat om 5 reguliere uitgiften. 
Alle ontwerpen hebben wederom het motief van 
de witte leeuw. De zegels dragen een Tibetaanse 
tekst die letterlijk betekent ‘Tibetaanse overheid 
dienstzegel’. Op elke zegel is het Engelse woord 
‘STAMP’ toegevoegd. Alle zegels zijn uit 
houten clichéblokken gesneden en gedrukt. De 
velgrootte varieert. Het ontstaan van de zegels en 
het gebruik blijft tot op de dag van vandaag niet 
duidelijk. Zeker is dat de zegels zijn gedrukt in 
Tibet en daar ook gebruikt zijn, maar dat is 
eigenlijk ook alles. Er is een brief bekend, 
verstuurd naar Lhasa met 4 waarden en 
gestempeld in Gyamda. Postaal gelopen brieven 
afkomstig van Nepal zijn bekend met deze 
zegels. Zeker is dat deze echt gebruikt zijn. Er is 
een zeer interessante brief bekend die verstuurd 
is binnen Tibet. De brief is met de 2 Karmanga 
gefrankeerd. Vervolgens is de brief door de 
postmaster bijgefrankeerd met een 4 trangka 
groen (emissie 1933). Dit zegel is gebruikt als 
portzegel, omdat de postmaster het dienstzegel 
niet erkende als geldige frankering.  
 
Official nr. O1: 1/3 Tranka ( = 1 Karmangka) 

Dit is de meest zeldzame dienst zegel en is 
gedrukt in de kleur bronsgroen. Hoe groot de 
oorspronkelijke vellen zijn geweest is niet 
bekend. Zelf heb ik nog nooit een paar of grotere 
eenheden gezien. Er komen twee vairanten voor. 
Der eerste is de ‘oily‘ inkt, waarbij het net lijkt 
of de inkt nog nat is. De afbeelding schijnt door 
de achterzijde van het zegel heen. De tweede is 
de zgn. ‘dry print’, waarbij het lijkt alsof er te 

weinig inkt is gebruikt. Hieronder zijn beide 
zegels te zien. De ‘dry print is veruit de 
zeldzaamste variant. Mij zijn drie exemplaren 
bekend. Naast twee exemplaren in mijn 
verzameling heeft G. Flack er een gehad. 

 
 
Official nr. O2: 2 Karmanga zwart. 

De waarde is de meest voorkomende en is 
gedrukt in vellen van 12 (3 rijen van 4 zegels). 
Complete vellen zijn schaars omdat deze 
vanwege de grootte vaak geknipt werden in 
kleinere eenheden. Elke positie van het vel heeft 
zijn eigen cliché-kenmerken, zodat elk 
individueel zegel is te positioneren. Een 
interessante variant is in positie 12 te vinden. De 
onderste krul in het linker paneel staat in 
spiegelbeeld gegraveerd (naar links in plaats van 
rechts). De ontwerper heeft dus ook zijn zwakke 
momenten en er is dus een moment geweest dat 
hij zich niet realiseerde dat hij alles in 
spiegelbeeld moest uithouwen. Bij onderstaand 
paar gaat het om het rechter zegel. 
 

 
Er zijn enkele veldelen bekend met een klein 
watermerk aan de rand van het vel en de kleur 
varieert van grijszwart tot diep-zwart. 
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Official nr. O3: 1 shokang bruin 

Dit zegel is gedrukt in vellen van 12 (drie rijen 
van 4). Er zijn verschillende tinten (rood)bruin te 
onderscheiden en ook hier komen verschillende 
papierdikten voor. Complete vellen zijn met 
enige inspanning te vinden. 

 
 

 
Een onmiskenbaar echt gebruikt paar van dit 
zegel als additionele frankering op brief uit 
India, verstuurd in  1954 naar Gyantse. Het paar 
is gestempeld in Gyantse met stempel Type VIII. 
 

Official nr. O4: 2 Shokang geelbruin  

Dit olijfkleurige zegel is gedrukt in vellen van 10 
(in tegenstelling tot wat Waterfall beweert: 12). 
Complete vellen zijn tot nu toe niet bekend en de 
grootst bekende eenheid die tot nu toe is 
gevonden is een blok van 6. 

 
 
Official nr. O5: 1 Sang grijszwart  

Dit is een zeer groot zegel en is gedrukt in vellen 
van 8 zegels. Complete vellen zijn zeldzaam, 
simpelweg vanwege de omvang. De kleur van 
het zegel is grijs-zwart. 

 
 
De dienstzegels worden uitgebreid behandeld in 
het boekwerk van Armand Singer ‘Officials’, 40 
pagina’s en uitgegeven in 1999. Naast de 
bovenstaande 5 zegels bespreekt hij de 1 
Trangka waarvan drie exemplaren bekend zijn 
en de 5 Shokang waarvan er 5 bekend zijn.  
 

De telegraafzegels 
Er is een serie van 5 zegels bekend en deze is 
vermoedelijk uitgegeven in 1950: 
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½ sang geel 
1 sang violet 
5 sang groen 
10 sang blauw 
25 sang oranjerood 
Alle zegels zijn gedrukt in velletjes van 4. De 5 
Sang groen komt om nog steeds onverklaarbare 
redenen altijd zeer kort geknipt voor. Breed 
gerande zegels bestaan wel, maar zijn schaars. 
De telegraafstempels bestaan uit een golf van 7 
lijnen, meestal in violet of zwart aangebracht. 
Van dit stempel zijn niet veel vervalsingen 
bekend. Van de 10 sang zijn enkele 
dubbeldrukken bekend. Onderstaand een 
compleet velletje van de 25 Sang: 

 
Over het gebruik is zeer weinig bekend. Volgens 
Haverbeck had Nagawache een telegrafiestation 
(nu bekend als Heiho) en ligt aan de 
voornaamste Lhasa-Tsinghai route, 80 km ten 
noorden van Lhasa.   
De gebruikte blokken die ik heb, zijn vrijwel alle 
opgeplakt geweest op rose telegraaf-papier. 
Robert Ford, een Engelsman die werkte bij de 
bouw van de Tibetaanse telegrafie, schreef in 

zijn boek ‘Captured in Tibet’: Ik moest mij 
melden bij de financieel directeur in Chamdo om 
het geld te overhandigen van het radiostation. 
Elk telegram en telefoongesprek werd genoteerd 
en betaald tegen kwijting van een 
ontvangstbewijs met een gestempeld zegel’.  
Tenslotte een telegraafzegel met een postaal 
stempel van Lhasa type VIII: 

 
Wie het kan verklaren, mag het zeggen…. 
 

Tot slot 
Natuurlijk valt er nog veel meer over Tibet te 
vertellen. Bijgaand plakzegel is vervaardigd voor 
de financiering van de Everest-beklimming in 
1924. Er zijn drie verschillende stempels 
gebruikt. Het zegel werd als plakzegel gebruikt 
vanuit Tibet en Nepal. De zegels zijn echter ook 
gebruikt op poststukken die vanuit base-camp 
van de Mount Everst zijn verstuurd of zelfs 
vanuit een hoger gelegen kamp. Deze brieven 
werden per ‘runner/ koerier’ naar benden 
gebracht en volgde hun weg, vaak via het 
Indiase postsysteem naar hun bestemming. 
 

 
 
Het fantasiezegel 3 Tranka rood 
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Ik gebruik deze term omdat dat zegel jarenlang 
betiteld werd als ‘the fantasy stamp’. Van een 
echte vervalsing is geen sprake immers je kan 
jezelf de vraag stellen: waar is het dan een 

vervalsing van?  Tot op de dag van vandaag is er 
geen zekerheid over de vraag hoe dit zegel de 
wereld in is gekomen. Dhanke en Dr. Oakley 
Shields hebben er artikelen over geschreven. 
Armand Singer maakt ook melding van een 5 
Trangka waarde en verklaart het volgende. Het 
zegel zou stammen uit de jaren ’30 en zou zijn 
gebruikt als bewijs voor betaling van goederen 
zoals zout of wol. Singer vermeldt niet op welke 
bron hij deze bewering baseert.  
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Nieuw ontdekte stempels uit de Volksrepubliek 
 

 
 

Onlangs kocht ik bovenstaande brief die van 
Egypte naar Formosa (Taiwan) was verstuurd, 
maar die naar Egypte terug werd gestuurd in 
plaats van naar Taiwan doorgeleid. De brief 
werd verstuurd uit Heliopolis (10 km ten oosten 
van Cairo) op 3 april 1977. 
Toen ik de brief kocht schreef ik de handelaar 
die de brief had verzonden. Hij vertelde dat hij 
op een advertentie van een handelaar in Taipei 
had gereageerd die hem had aangeboden 
Taiwanese postzegels te kopen. Hij verstuurde 
de zegels en verzond ze per zeepost. De brief 
kwam op 9 juli ongeopend bij hem terug, de 
inhoud was nog intact. Hij heeft de envelop 
sinds dien bewaard. 
Op de envelop zijn (vermoedelijk in Shanghai) 
twee stempels gezet met de teksten “Taiwan 
provincie, Volksrepubliek China” en 
“Onderbreking van de postdienst”. Daarnaast is 
in rood potlood “Return” op de envelop 
geschreven. 

 
Stempel 62 mm lang 

 

  
Stempel 64 mm lang; opmerkelijk is het gebruik van I 

i.p.v. l in ‘People’s’ en ‘Republic’. 
 
Ik heb deze stempels nooit eerder gezien. Wel 
ken ik brieven die naar Taiwan zijn doorgestuurd 
nadat ze eerst ten onrechte in de Volksrepubliek 
waren afgeleverd. Zo te zien is de rode 
aanduiding ‘Return’ en het doorhalen van de 
naam Formosa door dezelfde ambtenaar 
gebeurd. Mogelijk had deze bezwaar tegen het 
gebruik van de naam Formosa, de naam die door 
de Japanners gebruikt werd tijdens de bezetting 
van het eiland tot 1945. Dat is de enige reden die 
ik kan bedenken dat de brief is teruggezonden 
aan de afzender in plaats van doorgezonden naar 
Taiwan. Misschien heeft iemand anders deze 
stempels al eerder gezien en kan deze meer 
informatie geven. 

Ai Li-shan 
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Vroege postale dienstenvelop uit Taiwan 
 

Ai Li-shan 

Toen postbeambten de controle van de postkantoren in Taiwan overnamen na het eind van de 2e 
Wereldoorlog werden de daar voorhanden postale formulieren, labels en stempels nog een korte tijd 
gebruikt. Van de stempels waren er in 1948 nog vele in gebruik; ze werden geleidelijk gevangen door 
de grotere stempels met een doorsnede van 28 mm. 
Toen de postbeambten in Taiwan arriveerden brachten ze de formulieren en enveloppen mee die nodig 
waren voor het hervormde postsysteem. Ik heb nooit een lijst van deze postbeambten kunnen vinden. 
We weten nu de naam van een of twee van hen. Jaren geleden kocht ik een envelop die in Taiwan was 
gebruikt voor officiële postale dienstzaken. Het is een van de enveloppen die uit China was 
meegebracht voor gebruik in Taiwan 
 

 
 
 

Van boven naar beneden is op de voorzijde  het 
volgende te zien: 
Nieuw formuliernummer (rood) 
Blauw vierkant in linkerbovenhoek: plak 
postzegel hier; verticale rode tekst daaroverheen: 
Postale dienst 
 
Geadresseerd aan mr. Chen Shu-jan, Postmaster, 
Taipei, Taiwan Hoofdbureau voor Post en 
Telegraaf kantoor 
 
 
 
Stempel 22 mm doorsnede (Japans type) 
Hsinchu 22.1.37 (= 22 januari 1948)  
 
Ontvangststempel Taipei (26 mm) onduidelijke 
datum, lijkt 24 januari 
 
Rood verticaal handstempel: Communication 
Department Hsinchu Post- en Telegraafkantoor 
 
Rode verticaal gedrukte tekst linksonder: 
Postkantoor 
 

 
Japans aantekenstrookje, gedrukt in oranje met 
zwart handstempel Hsinchu. Het gedrukte 
nummer is doorgestreept en vervangen door 
geschreven 851. 
 
Onderaan de envelop 6 blauwe karakters 
(doorgestreept in rood): standaard envelop 
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Op de achterkant staat: 
 
Vroegere formuliernummer (160) in blauw 
 
In blauw gedrukte tekst, leest van rechts naar 
links en van boven naar beneden: 
“Let op: 

1. Gebruik a.u.b. de juiste frankering – 
slechts één postzegel 

2. Als u niet met één zegel kunt frankeren, 
plak de zegels aan de voorzijde 
linksboven voor het gemak van het 
postkantoor bij afstempelen” 

 
 

 
Persoonlijk zegel “S.H.” is het zegel van 
Sigfried Hopstock, een beambtre van het 
Directoraat Generaal van de Post die naar 
Taiwan werd gestuurd om daar de postdienst op 
te zetten. 
 
Onderaan de envelop in blauw: 
1.000.000/24.ii.30 (24 februari 1941) 

 
 
 
Het is van andere brieven bekend dat de heer Hopstock in 1946 naar Taiwan is geplaatst, 
waarschijnlijk vroeg in dat jaar. Hij schreef vele brieven naar zijn vrouw en dochter, die in die tijd in 
Santa Monica, Califonia woonden. Velen daarvan waren gefrankeerd met voor gebruik in Taiwan 
overdrukte Japanse zegels. 
Enige achtergrond voor de heer Hopstock: hij was geboren in Christiania, Oslo, Noorwegen op 5 maart 
1897. Hij kwam bij de Douane in dienst in 1920-21 en trouwde in 1925 een Amerikaanse vrouw. Hun 
enige dochter Madeleine werd in Shanghai geboren in 1926. Volgens de volkstelling van 1940 
woonden zij in Santa Monica. Achter zijn naam stond ‘CHINA’, wat aangaf dat hij daar toendertijd 
verbleef. Ik heb tot nu toe niets verder ontdekt over zijn dienst in China en Taiwan, behalve dat hij tot 
1950 in Taiwan bleef, toen uit dienst trad en naar de VS emigreerde. Die data moeten echter nog 
bevestigd worden. Er is een publicatie “Norwegian members of the Chinese Customs Service”, dat in 
1937 in China is gepubliceerd. Als iemand dat obscure werkje zou kunnen vinden zou dat zeker 
helpen. 
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Mantsjoerije – enkele historische achtergronden 
 

Rob Ronde 

 

 
 

Mantsjoerije is een gebied ter grootte van ca. 
800.000 km² in het noordoosten van  China en 
het zuidoosten van Rusland, waar in het verleden 
de grootmachten Rusland en Japan om gestreden 
hebben. Mantsjoerije grenst in het westen aan 
Mongolië, in het noorden aan Siberië en in het 
oosten aan Noord Korea. Het gebied heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de wereld-
geschiedenis. 

Volgens sommige definities valt het gebied 
samen met het huidige Noord Oost  China. In dat 
geval telt Mantsjoerije ca. 100 miljoen inwoners 
en is het onderverdeeld in de drie Chinese 
provincies: Heilongjiang, Jilin  en  Liaoning.  De 
regio is rijk aan steenkool, een materiaal dat 
vanaf het einde van de  19e eeuw waardevol 
werd voor de productie van staal en voor het 
laten draaien van stoommachines. 
 

Historische postale achtergrond 

Na de Japanse bezetting van Mantsjoerije in 
1932, werd de Republiek Mantsjoerije 
(Manchukuo) gesticht en in 1934 werd het een 
Keizerrijk. In augustus 1945 werd dit gebied 
weer door Russische troepen ingenomen en in 
1946 weer teruggegeven aan China. In 1932 
werden de eerste 2 series uitgegeven. In 1934 
volgde de 1e serie van het Keizerrijk, de nrs  Mi 
23 t/m 26.  In de Michel staat dat van elke 
uitgegeven serie ook een FDC is uitgegeven. 
Deze FDC 's worden echter niet beschreven in 
de Stanley Gibbons. Deze catalogus vermeldt 
159 uitgegeven zegels en 6 Postzegelboekjes. De 
Michel telt echter 153  hoofdnummers en 31  sub 
nummers, de Postzegelboekjes ontbreken in deze 
Mi. catalogus. De catalogusprijzen van Stanley 
Gibbons overstijgen flink de prijzen van zegels 
in de Michel. 

 
 

 
 

Een aantal zegels van Manchukuo 
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Drukwerkbrief uit Manchukuo naar Nederland met 

speciaal stempel voor de kroning van keizer Kang 

Teh. 

 
In het  “Nues Handbuch der Briefmarkenkunde”, 
door  Helen Kingsbury Zirkle  staan  85  
bijzondere afstempelingen, gebruikt in 
Manchukuo in de periode 1932 t/m 1935, 
voorzien van een duidelijke verklarende tekst.  
Hieronder de afbeelding van een aantal van deze 
stempels. Tevens geeft deze catalogus informatie 
die elders niet aanwezig is, zoals een uitgebreide 
beschrijving van deze stempels. Ook worden 
(inmiddels verouderde) prijzen genoemd voor de 
diverse stempels. Manchukuo is mede een 
interessant verzamelgebied door de vele 
plaatfouten. In de Zirkle catalogus zijn enkele 
pagina's met plaatfouten afgebeeld. 
De laatste uitgifte van Mantsjoerije (zonder 
opdruk) was de Mi nr.153, d.d. 2 mei 1945. 
 

 
 

 
Vanaf juni 1945 werden de  “Local Overprinted 
Stamps of Manchuria” geïntroduceerd. In de 
Michel en Stanley Gibbons zult u deze uitgiften 
niet vinden. Allen D. Kerr  heeft drie catalogi 
uitgegeven, die zijn gepubliceerd in 1975.  Het  
eerste deel vergde een studietijd van 6 jaar en 
werd  opgenomen  in  “The China Clipper”. In 
Volume 1, 2 en 3 van de catalogus staan in het 
totaal 2000 – 2500 opdrukken opgenomen. 

 

 
 

Enkele voorbeelden van locale overdrukken uit de periode 1945-47
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Vele van deze overdrukte zegels werden uitgegeven door autoriteiten van de Republiek China, na de 
verdrijving van de Japanners. Maar omdat de communisten de burgeroorlog weer hervatten met de 
republikeinen, hebben ook de communisten steden 'bevrijd'. Tot op de dag van vandaag is er voor 
enkele opdrukken discussie over of zij zijn uitgegeven onder de communisten of onder de 
republikeinen. 
In de Kerr staan ook nog Tabel A; voor Chinese karakters voor plaatsnamen. Tabel B; voor vertaling 
van de overdrukken en tabel C: verschillen in de typen overprints. Voorts een tabel voor zegel en tekst 
afmetingen en tabel D bevat een lijst van bekende omslagen. Actuele prijzen van zegels met locale 
opdrukken zijn niet in de Kerr catalogussen opgenomen. 
Dit artikel is mede tot stand gekomen door de waardevolle adviezen van Ed Boers en Vic Vente. 
 
Bronnen:  
Michel  China catalogus  2011/2012, vanaf  blz 707;   
Stanley Gibbons catalogus , Part 17, China  vanaf  blz. 356,   
The local overprinted stamps of Manchuria 1945-47  by  Allen D. Kerr, volume 1 en 2.    
Yang's Postage Stamp Catalogue of The People's Republic of China (Liberated Area), N.C. Yang, blz.133-34  
Neues Handbuch der Briefmarkenkunde, Heft nr. 22 door Helen Kingsbury Zirkle (Frankfurt am Main 1964),    
Eigen archief en internet. 

 

Manchukuo overdrukken – enkele bijzonderheden 
 

Hendrik Oranje 
 

Hieronder staan enkele aanvullingen op de catalogus van de Manchuria Local Overprinted Stamps 

van Allen D. Kerr. Deze aanvullingen zijn gebaseerd op mij eigen collectie die verre van compleet is.  

Verdere aanvullingen van andere verzamelaars zijn welkom. 

 

Ronde en normale hoeken in paren 
Voor enkele plaatsen (locaties) vond ik het 40f stamp type M met ronde hoeken in verticaal paar met 
een zegel met normale hoeken: 
 

 
Locatie  84/8,9 var.;  Locatie 102/13,14 var.; Locatie 114/3b,4 var.; Locatie 121/11,12 var. en Locatie 
161/20,21 var. 
    

Pagina’s uit postzegelboekjes 
De zegel pagina’s uit postzegelboekjes komen in 3 typen voor. Kerr maakt in bij de beschrijving van 
deze pagina’s geen onderscheid in de verschillende types. De 3 types A, B en C zijn hieronder 
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afgebeeld zoals ook in Helen K. Zirkle.  Type A: onderzijde ongetand; type B: onderzijde horizontaal 
doortand; type C: onderzijde horizontaal en verticaal doortand. 

Ik trof de volgende typen aan voor de verschillende plaatsen: 
Locatie  30/16a type B 
Locatie  30/17a type B 
Locatie  30/47a type A 
Locatie  30/47b type B 
Locatie  51/08a type A 
Locatie  51/09a type B 
Locatie  51/19a type A 
Locatie  51/22a type B,C 
Locatie  51/29a type A 
Locatie  51/32a type B 
Locatie  64/03a type B 
Locatie  64/12a type B 
Locatie  91/34a type B 
Locatie  136/01a type C 
Locatie  136/03a type B 
Locatie  144/02a type B 

Locatie  144/04a type B 
Locatie  144/13a type B 
Locatie  144/14a type B 
Locatie  166/15a type A 
Locatie  166/17a type A 
Locatie  166/31a type A 
Locatie  167/11a type B 
Locatie  167/12a type C 
Locatie  167/13a type B 
Locatie  167/14a type B 
Locatie  173/03a type C 
Locatie  173/05a type B 
Locatie  182/18a type C 
Locatie  182/19a type B 
Locatie  182/34a type A 
Locatie  182/36a type B 

Locatie  184/02a type A 
Locatie  184/04a type B 
Locatie  184/44a type B 
Locatie  184/45a type C 
Locatie  201/03a type C 
Locatie  201/23a type C 
Locatie  201/41a type B 
Locatie  201/42a type B 
Locatie  201/43a type C 
Locatie  201/53a type C 
Locatie  201/63a type C 
Locatie  201/64a type C 
Locatie  246/48a type A 
Locatie  246/51a type B 

 
Over de velindeling van de postzegel vellen voor postzegelboekjes is weinig bekend. Vermoedelijk is 
die ongeveer gelijk aan de indeling die voor postzegelboekjes van de Republiek China werd gebruikt. 
Ook over de productie van postzegelboekjes is weinig bekend. Waarschijnlijk werd een stapeltje van 
10 vellen zegels met de tussenvellen en de vellen met voor- en achterzijde op elkaar gelegd en dan aan 
elkaar genaaid. Of daar ook verschillende type naaimachines zijn gebruikt is niet bekend. Voor zover 
dat aan enkele boekjes pagina’s is af te meten is de afstand tussen de steken ongeveer 4 tot 5 mm. Ook 
zijn er bij de boekjes pagina’s ook verschillen waar te nemen in papier dikte en in het type papier dat 
gebruikt wordt voor de tussenvelletjes. Soms is het pergamijn papier en soms heel dun Chinees papier. 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

 
15 augustus – serie 2013-18 
China-ASEAN Expo in Nanning. Guangxi. Deze 
wordt jaarlijks gehouden met het oog op 
bevordering van de bouw van vrijhandels-
gebieden. De tentoonstelling vierde zijn 10e 
verjaardag, de reden om een zegel van 1,20 yuan 
uit te geven in vellen van 12 zegels. 
 

 

31 augustus – serie 2013-19 
De 12de nationale spelen van de Volksrepubliek 
China die om de 4 jaar worden gehouden. 
Net als voorgaande jaren wordt hier weer 
filatelistisch aandacht aan besteed. 
Twee zegels elk 1,20 yuan in vellen van 12 
zegels en een blokje met dezelfde 2 zegels en 
een postprijs van 3,60 yuan. 
(2-1) ritmische gymnastiek. 
(2-2) schermen.  
 

 

2 september – serie 2013-20 
De honderdste geboortedag van Wei Guoqing 
(1913-1989). Chinees regeringsambtenaar, 

militair officier en politiek commissaris. Twee 
zegels van 1,20 yuan in vellen van 12 zegels. 
 

 

7 september – serie 2013-21 
Yuyuan Garden oorspronkelijk ontworpen in 
1559, het 38ste jaar van de Jiajing regering van 
de Ming dynastie, voor de vader van Pan 
Yunduan om van zijn oude dagen te genieten.  
Een zegel van 80 fen en drie van 1,20 yuan in 
twee vellen met elk 12 zegels. 
 

 

7 september – serie 2013-22 
De Nanhua tempel gelegen in de wijk Qujiang 
van de stad Shaoguan in de provincie 
Guangdong heeft een historie die teruggaat tot 
het jaar 502. Oorspronkelijk bekend als de 
Baolin tempel kreeg het boeddhistisch heiligdom 
in 968 de huidige naam door de keizer Taizu 
(927-976) van de Song dynastie. 
Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 
met 4 series se-tenant. 
 
15 september – serie 2013-23 
Schrijvers van het oude China deel drie. 
Prominente cifu (sentimentele of beschrijvende 
composities, vaak op rijm) schrijvers van de 
Han. 
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(4-1) Jia Yi (200-168 B.C.) 
(4-2) Sima Xiangru (ca.179-118 B.C.) 
(4-3) Yang Xiong (53 B.C.-18 A.D.) 
(4-4) Ban Gu (32-92 A.D.) 
Vier keer 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 12 
zegels. 
 

 

27 september – serie 2013-24 
Tafeltennis kwam oorspronkelijk uit UK 
afgeleid van tennis. Vanwege het geluid bij het 
spelen ook wel Ping Pong genoemd. In het begin 
van de 20ste eeuw begon men in China interesse 
te krijgen met als gevolg dat China voor meer 
dan een halve eeuw een dominante rol hierin 
heeft gespeeld. Het is erg populair onder de 
gewone mensen en is geworden tot de nationale 
sport in China. Ook Zweden “speelt” een 
woordje mee in deze tak van sport, vandaar deze 
gezamenlijke uitgifte met Zweden. 
Twee zegels elk 1,20 yuan in vellen met 16 
zegels. 
 
29 september – serie 2013-25 
“De Chinese droom – om welvaart te bereiken”. 
De titel van de vier uitgegeven zegels. 

  

  

 

 
(4-1) Rendez-vous van Shenzhou ruimtevaartuig 
met Tiangong-1. 
(4-2) Satelliet navigatiesysteem Beidou. 
(4-3) Vliegdekschip Liaoning. 
(4-4) Bemand onderwatervoertuig Jiaolong. 
Een zegel van 80 fen en drie van 1,20 yuan in 
vellen met 16 zegels. Tevens een blokje met 
dezelfde vier zegels en een postprijs van 6,60 
yuan. 

 

11 oktober – serie 2013-26 
Het 10de Chinese kunstfestival. Gehouden in 
Shandong van 11 tot 26 oktober. 
Een scala aan activiteiten in acht categorieën, 
waaronder Wenhua prijs selectie, Qunxing prijs 
selectie, kunsttentoonstellingen en vakbeurs voor 
theatrale producten werden gepresenteerd. 
De Wenhua prijs is de hoogste onderscheiding 
van de regering voor professionele 
kunstuitvoeringen in China. De Qunxing prijs is 
China’s hoogste vorm van erkenning in de 
sociale en culturele kunst. Een zegel van 1,20 
yuan uitgegeven in vellen met 10 zegels. 
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15 oktober – serie 2013-27 
De honderdste geboortedag van Xi Zhongxun 
(1913-2002). Communistisch revolutionair en 
politiek leider. Vader van de huidige president 
Xi Jinping van de VRC. 
Twee zegels van elk 1,20 yuan in vellen van 12 
zegels. 
 

 

22 oktober – serie 2013-28 
De 21ste INCOSAI (International Congress of 
Surpreme Audit Institution) gehouden door het 
nationale auditbureau van China in het nationale 
conferentiecentrum in Beijing van 21 tot 26 
oktober. 
Twee zegels van 1,20 yuan se-tenant in vellen 
met 16 zegels (8 series). 
 

 

25 oktober – serie 2013-29 
Een Chinese landbouwer Yuan Longping, leidde 
in 1964 een team dat pionierswerk deed in het 
onderzoek en de ontwikkeling van een beter rijst 
ras en kreeg de bijnaam “Vader van hybride 
rijst”. In de zeventiger jaren is een type hybride 
rijst met succes ontwikkeld en op grote schaal 
geteeld, wat o.a. een belangrijke rol heeft 
gespeeld om het voedseltekort in China terug te 

dringen. In de beginjaren ’90 heeft de Voedsel 
en Landbouw Organisatie van de Verenigde 
Naties de bevordering van hybride rijst 
aanbevolen als belangrijke strategische 
maatregel om het voedseltekort in 
ontwikkelingslanden op te lossen. Tot dusver 
zijn meer dan 40 landen betrokken bij de 
introductie, onderzoek en promotie van Hybride 
rijst. 
Twee zegels van 1,20 yuan se-tenant in vellen 
met 16 zegels (8 series). 
 

 

16 november – serie 2013-30 
De 120ste geboortedag van Mao Zedong (1893-
1976). 
Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 
met 10 zegels. Tevens een minivel met twee 
series. 

 
Op de volgende pagina het uitgifteprogramma 
van de Volksrepubliek voor 2014. 

Dick van Eyl 
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Planning van uitgiften Volksrepubliek China in 2014 
 

No. Stamp Title V/S 
Issue 

Date 

Face 
Value(CNY) 

Remarks 

1 Jia Wu (Horse) Year  1 0105 1.20  

With 
booklet 

(�12.00) 

2 Lunar New Year Greetings  1 0116 1.20   

3 Cities and Rivers 2 0127 1.20,1.20 
Joint Issue 
with France 

4 Raptor (2)  4 0223 
1.20,1.20,1.50,1
.50 

 

5 
Ancient Painting of China - Bathing 
Horses 

3+1 0301 1.20,1.20,1.50,6  

6 Consumer Protection 2 0315 1.20,1.20  

7 Network Life 4 0420 
1.20,1.20,1.20,1
.50 

 

8 
2014 Qingdao International 
Horticultural Exposition 

2 0425 1.20,1.20  

9 

The 60th anniversary of Chinese 
People's Association for Friendship 
with Foreign Countries 

1 0503 1.20   

10 A letter from afar 1 0510 1.20   

11 
Traditional Tibetan Embroidery Work - 
Thangka 

4+1 0518 
1.20,1.20,1.20,1
.20,6 

 

12 
Animation— A Monkey King Making 
Havoc in Heaven  

6 0601 
80,80,1.20,1.20,
1.20,1.20 

With 
booklet 

(�6.40) 

13 Qingyuan Mountain  4 0615 
80,1.20,1.20,1.2
0 

 

14 
Chinese Classical Literature—A 
Dream of Red Mansions (1) 

4+1 0621 3 * 1.20,1.50,6  

15 Huangmei Opera 3 0706 80,1.20,1.20  

16 Fruits (1) 4 0715 
1.20,1,20,1.50,1
.50 

 

17 China Construction Bank 2 0728 1.20,1.20  

18 Chinese Spirits 6 0809 
4 * 
1.20,1.50,1.50 

 

19 Nanjing 2014 Youth Olympic Games 1 0816 1.20  

20 
The 110th Anniversary of the Birth of 
Deng Xiaoping 

4 0822 
1.20,1.20,1.20,1
.50 

 

21 
Zhuge Liang - A Man with Great 
Wisdom in Chinese History 

2+1 0828 1.20,1.20,6  

22 Teachers' Day 2 0910 1.20,1.50  

23 Yangtze River 9 0913 
6 * 
1.20,1.50,1.50,3 

 

24 
Chinese Dream—National 
Rejuvenation 

4 0920 
80,1.20,1.20,1.2
0 

With M/S 

(�6.60) 
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25 Chinese Filial Duty (1) 4 0930 
1.20,1.20,1.50,1
.50 

 

26 
The 60th anniversary of the Xinjiang 
Production and Construction Corps 

3 1007 1.20,1.20,1.20  

27 Chinese modern scientists (6) 4 1016 
1.20,1.20,1.20,1
.20 

  

28 

The 80th Anniversary of Setup of 
Shanxi-Gansu border Soviet 
Government 

1 1107 1.20  

29 
The 10th China International Aviation 
and Aerospace Exhibition 

2 1111 1.20,1.20  

30 
The 30th anniversary of China Polar 
Scientific Research 

2 1120 1.20,1.50  

31 Drama in Yuan Dynasty 6 1201 
80, 3 * 
1.20,1.50,3 

 

32 
Landers and Lunar Rover of the 
Chang E III (Provisional)  

2 0101 1.20,1.50 

Issue 
stamps 
after launch 
of Chang E 
III  

Tot
al 

 
100+

4 
 150.60 yuan 

The total 
price: 
175.60 
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China) 
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2 april 2013 - Sp.587 Kinderspelen 
Om warme herinneringen aan de kindertijd op te roepen is deze serie van 5 zegels van NT$ 5 
(oplage 0,82 miljoen) uitgegeven. De afgebeelde spelen zijn: 
1. Lampionnen dragen met kaarsjes erin gebeurt op de terugkerende lantaarnfestivals 
2. Gooien met papieren vliegtuigjes brengt kinderdromen naar de hemel 
3. Spelen met een windmolentje 
4. Tollen, al heel lang een favoriet kinderspel 
5. Spelen met handpoppen boeit kinderen met levensechte verhalen 
 

    
 

17 april 2013 - Def.136 Bessen 
Nieuwe waarden van de serie frankeerzegels met bessen (al twee eerdere uitgiften in 2012 en 
2013) 
1. Ribes formosanum (NT$1, 8,5): eetbare bes uit de Bergen boven 3000 meter 
2. Garcinia subelliptica (NT$15, 3,9): wordt door heel Taiwan geplant, maar de bessen zijn 

niet eetbaar 
3. Coffea arabica (NT$17, 0,9): vele verschillende varianten van de koffieboon worden op 

Taiwan verbouwd 
4. Smilax ocreata (NT$20, 9,0): wordt gevonden in bossen en op schaduwrijke plaatsen; 

rijpe bessen worden donkerrood en zijn eetbaar. 
 

   

 

10 mei 2013 - Sp.588 Chinese klassieke roman “Bandieten van het moeras” 
Om de belangstelling voor dit boeiende klassieke werk te vergroten wordt een 2e serie 
uitgegeven (na die uit 2012). Het gaat om vier scenes uit het boek: 
1. Daming Prefectuur door een list veroverd (NT$5, 0,88) 
2. Hemelse Inscripties op een Stele (verticale steen) (NT$5, 0,86) 
3. Liangshan bandieten krijgen keizerlijke gratie (NT$10, 0,86) 
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4. Succesvolle Expeditie tegen het Liao rijk (NT$25, 0,86) 
 

    

22 mei 2013 - Sp.589 Felicitatie postzegels (uitgave 2013) 
Zoals ook in 2012 wordt een serie felicitatiezegels uitgebracht (oplage 1,0 miljoen); zegels 
met een ronde vorm, elk met een paartje van een diersoort tegen de achtergrond van het 

‘dubbel geluk’ karakter (�), dat in de Chinese cultuur veel gebruikt wordt om het huwelijk te 

vieren 
1. Tropische vissen (NT$3.5) bevestigen hun liefde met een kus 
2. Zwanen (NT$3.5) staan voor liefde tot de dood hen scheidt 
3. Pinguïns (NT$5) staan voor geluk en eeuwige liefde 
4. Mandarijn eenden (NT$5) staan symbool voor het samen blijven door dik en dun 
 

    

11 juni 2013 - Sp.590 Kruiden 
1. Mentha × piperita (NT$5, 0,85): pepermunt, groenblijvende plant, eetbaar, medicinaal te 

gebruiken en ook in de ongediertebestrijding 
2. Rosmarinus officinalis (NT$5, 0,8): rozemarijn, houtachtige plant met geurige 

naaldvormige blaadjes, wordt ook veel gebruikt in badproducten en medicinale 
toepassingen 

3. Salvia elegans (NT$12 0,8): salie, heeft geurige bladeren 
4. Artemisia indica (NT$15, 0,8): mugwort, hoort tot de alsem familie. In grote delen van 

China wordt het kruid gebruikt als 'talisman' tijdens de drakenboot races. Europeanen 
gebruikten het kruid tegen vermoeidheid. 

    
26 juni 2013 - Sp.591 Uilen van Taiwan (3e serie) 
Eerdere series verschenen in 2011 en 2012. Een uitgebreidere beschrijving van deze vogels 
kunt u vast in het volgend nummer tegemoet zien. Daarom beperken we ons hier tot de 
latijnse namen: 

1. Otus lettia (NT$5, 0,85) 
2. Tyto longimembris (NT$5, 0,8) 
3. Ketupa flavipes (NT$10, 0,8) 



 
China Filatelie 2014 32 

4. Otus elegans botelensis (NT$25, 0,8) 
 

   

10 juli 2013 - Sp.592 Oude Chinese Kunstschatten 
Om de schoonheid van het oude Chinese kunsthandwerk onder de aandacht te brengen wordt 
een serie met twee vazen uit de collectie van het Nationaal Paleismuseum uitgebracht (oplage 
1,0 miljoen) en ook een souvenirvelletje (0,9) met de serie. Het gaat om: 
1. Vaas (35 cm hoog) met “Honderd herten” motief in wu-ts’ai enamel, Wan-li periode 

(1573-1620), Ming dynastie (NT$12) 
2. Lantaarn-vormige vaas (30,5 cm hoog) met “Honderd jongens” motief in fen-ts’ai enamel, 

Qian-long periode (1736-1795), Qing dynasty (NT$25) 
 

    

24 juli 2013 - Sp.593 Wilde paddenstoelen van Taiwan (3e serie) 
De eerdere series uit 2010 en 2012 toonden paddenstoelen uit het laagland en de heuvels, nu 
gaat het om vier paddenstoelen die op grotere hoogte te vinden zijn.  
 

 
 

De vier zegels, ook samengebracht in een souvenirvelletje (0,64) tonen:  



 
China Filatelie 2014 33 

1. Ramaria botrytis (NT$5, 0,8): ook ‘bloemkool-koraal paddenstoel’ genoemd, eetbaar en 
veel voorkomend in hoger gelegen bossen 

2. Morchella elata (NT$5, 0,75): de Chinese naam betekent ‘geitenbuik’; eetbaar en veel 
voorkomend in hooggelegen bossen 

3. Gomphus floccosus (NT$12, 0,75): lijkt in uiterlijk op de cantharel, maar is giftig; komt 
veel voor in hooggelegen conifeer-bossen 

4. Aleuria aurantia (NT$12, 0,75): lijkt op een sinaasappelschil; komt voor op de bodem van 
hoger gelegen bossen 

 

 

16 augustus 2013 - Sp.594 Typische heerlijkheden uit Taiwan – Gourmet Snacks 
Een 2e serie heerlijkheden, in samenhangende stroken (0,82) uitgegeven, met de ingrediënten 
getoond op de velletjes, nu met de volgende snacks: 
1. Chou Dou Fu (Stinky Tofu): gefermenteerde soja uit de frituur met unieke smaak… 
2. Ba Wan (Chinese gehaktbal): een mengsel van varkensvlees en andere ingrediënten in een 

deegbal 
3. O-A-Chian (Oester Omelet): oesters geroerbakken met ei en groenten en heerlijke saus 
4. Lu Rou Fan (varkensvlees met rijst): "Lurou" staat voor fijngehakt varkensvlees, 

geroerbakt met uitjes en daarna gekookt in sojasaus. 
 
De cijfers tussen haakjes zijn de uitgegeven aantallen in miljoenen zegels. 

J.S.  

Gelegenheidsvelletje 
 
Het onderstaande velletje werd uitgegeven t.g.v. het Jaar van de Draak met de tien 
bloemenzegels, uitgegeven in 2011 
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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 
 

Onze 70e veiling vond plaats op 6 en 7 december 2013. Ook in deze 
veiling werden weer mooie resultaten behaald voor Chinese zegels, 

partijtjes en poststukken. Enkele voorbeelden hieronder. 
 

 
Kavel 699 

Kavel  Beschrijving     inzet opbr. 
686 China Large Dragon 1883 Mi.2 cat.350 VF gebr   80 160 
688 China Large Dragon 1883 Mi.3 cat.450 VF gebr   80 170 
699 VRC 1950 R brief naar USA met Yang C25-3    50 170 
737 China collectie 1885-1946 x/o incl. red revenues 250 640 
747 China 3 stockboeken met SYS, wat VRC (1800 zegels) 100 430 

 

Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod, deskundige 
verkaveling en veel internationale klanten. 

Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden. 
 


