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Redactioneel
Het jaar 2014 loopt ten einde. Als ik dit zit te
schrijven klinken buiten de knallen van het (te
vroeg afgestoken) vuurwerk. Die Chinese
uitvinding kan zich in ons land in ieder geval in
grote populariteit verheugen.

gezind worden ermee verbonden. Als u in het
jaar van het Schaap geboren bent, heeft u bij
voorbaat al enig aanzien volgens onze Chinese
vrienden. U straalt immers rust en vertrouwen
uit. Hoe dan ook, namens het hele bestuur wens
ik u allen in ieder geval het allerbeste voor een
gezond en voorspoedig 2015 toe!

Het lukt dus nog net om de jaargang 2014 in dat
jaar zelf af te ronden (al ontvangt u dit nummer
in het nieuwe jaar). En in kleur!

Bestuursmededelingen

Het is weer gelukt een gevarieerd nummer te
vullen. Van Ed Boers kregen we een uitgebreid
artikel over een wel zeer bijzondere uithoek van
de Chinese post, de ‘Bandieten post’ (ja heus).
Ons medelid Harald Dütting introduceert de
door
de
Chinese
post
uitgegeven
postwaardestukken voor u, om te beginnen de
postkaarten.

Verslag bijeenkomst van 15 november 2014

In een ander artikel wordt een blik gegeven op
de manier waarop in de Volksrepubliek wordt
omgegaan met onvoldoende gefrankeerde post.
Ai Li-shan toont alweer een bijzonder postaal
stempel uit Taiwan.
De nieuwtjes van de laatste tijd en een aantal
velletjes met gelegenheidszegels vullen dit
nummer verder.
Met een zucht van tevredenheid sluit ik het
nummer, en daarmee de jaargang af. Ook dit
jaar ben ik aangenaam verrast door bijdragen
van een flink aantal van onze leden. Ik hoop dat
dat ook in het nieuwe jaar weer het geval zal
zijn. Alle ruimte en gelegenheid voor uw
bijdragen!
Het nieuwe jaar wordt in China jaar van het
Schaap. Chinezen zien het schaap als het meest
vriendelijke en zachtaardige der dieren. Ook
begrippen zoals grootmoedig en vergevings-
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De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de
16 aanwezige leden welkom; twee leden
hebben te kennen gegeven verhinderd te zijn.
Voorzitter gaat in op de gebeurtenissen rond de
beëindiging van de bestuurswerkzaamheden
van Miep en Rob Ronde. Zij hebben jaren lang
met veel inzet een centrale rol in de studiegroep
vervuld. Hun vertrek was aangekondigd, maar is
door hen onverwacht vervroegd. De rest van
het bestuur heeft dit zo goed mogelijk
opgevangen.
Willem Terlouw is bereid gevonden toe te
treden tot het bestuur en wordt voorgedragen
als secretaris van de Studiegroep. Hij kan tijdens
de jaarvergadering formeel in die positie
worden benoemd. Intussen zal hij die rol al op
zich nemen. De vergadering stemt hiermee in.
Willem heeft inmiddels het archief etc. door
Rob en Miep overgedragen gekregen.
Voorzitter geeft aan dat dhr. Oranje bereid is
gevonden om voor enkele keren de veiling
samen te stellen, maar dit is duidelijk een
tijdelijk iets. Voor de functie van veilingmeester
zal zo snel mogelijk een vervanger moeten
komen en voor redacteur en penningmeester
zal op termijn een vervanger moeten komen.
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Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het
bestuur.

vergadering te tonen voor verkoop van de
zegels.

Jan Bertens complimenteert het bestuur voor
de manier waarop dit de wisseling van bestuursleden heeft opgevangen.

Na de pauze wordt de veiling 211 met 99 kavels
(4964 t/m 5063) gehouden met een gezonde
belangstelling voor de kavels. Er waren
opvallend veel schriftelijke biedingen.

I.v.m. de moeilijke situatie met de veilingen en
bezetting van bestuur wordt het voorstel om
het aantal vergaderingen te reduceren tot vier
per jaar door de vergadering aangenomen.
Er zijn geen bezwaren bij het secretariaat
binnen gekomen ten aanzien van het
lidmaatschap van de heer Smagghe uit
Oostende, België en hij is vanaf heden lid van
onze Studiegroep.
Een voorstel om de vergaderlocatie te
veranderen naar een locatie in Leidsche Rijn
wordt door de voorzitter en dhr. Lin toegelicht.
Enkele leden vinden de extra overstap en
reistijd t.o.v. Utrecht Centraal bezwaarlijk. Het
voorstel wordt in stemming gebracht, 2 voor en
8 tegen. Voorzitter concludeert dat voorstel is
afgewezen en de vergaderlocatie hetzelfde zal
blijven.
Voorzitter geeft aan dat het bestuur heeft
besloten dat per 2015 het bulletin in full colour
zal verschijnen, de meerwaarde van full colour
weegt tegen de extra kosten op. Aanwezigen
geven hun goedkeuring aan dit besluit.
Tijdens rondvraag geeft dhr. Van Driel aan dat
er een nieuw boek over Chinese overdrukken is
verschenen, weliswaar in het Duits, maar zeer
uitgebreid. Belangstellenden kunnen het boek à
€ 27,50 bestellen bij dhr. Van Driel.
Tijdens de rondvraag geeft Dick van Eijl een
update over de insteekboeken met zegels van
de vereniging en de plannen om deze tijdens
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Om 12.45 werd de bijeenkomst afgesloten.
Willem Terlouw

Postzegelbeurzen
Traditiegetrouw wordt in het laatste weekend
van januari de FILATELIEBEURS gehouden, op
zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2015 in
de Dudok-Arena op het Arenapark in Hilversum.
(Adres: Arena 303).
De ligging is ideaal, de zaal ligt ca. 2 minuten
lopen van station Hilversum Sportpark zodat u
gemakkelijk met de trein kunt komen.
De bezoekers die toch met de auto willen
komen: de zaal ligt op enkele minuten van de
afslag Hilversum op de A27.
Er zullen ca. 100 stands (handelaren en
verenigingen) aanwezig zijn, zodat er volop keus
is aan alles op het gebied van postzegels,
brieven en aanverwante zaken. Onze
studiegroep is, zoals steeds, met een stand
aanwezig. Ook stands van Post-NL en de
Deutsche Post zullen aanwezig zijn, en een
stand van het Maandblad Filatelie.
Op 3 en 4 april 2015 vindt dan de Brievenbeurs
in Gouda plaats, in combinatie met de
postzegelbeurs Filamania en de prentbriefkaartenbeurs GoldaCarta. Dat alles in de
Mammoethallen, Calslaan 101 in Gouda. Ook
die is de moeite van een bezoek zeker waard.
6

Gelegenheidsvelletjes
Hieronder weer enkele velletjes met de daartoe
uitgegeven zegel, dit keer voor de cultuur en
kunst uit Lingnan, in het zuiden van China.
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De ontvoering in Lincheng en de Pao Tzu Ku ‘bandieten-zegels’

De ‘Blue Express’ op het station van Lincheng, vlak voor haar vertrek op 6 mei 1923

Ed Boers

Voor publicatie van dit artikel is toestemming
gegeven door N. Granger, Spink Auctions, Hong
Kong.

De ontvoering
De Blue Express op het spoorwegtraject tussen
Pukow en Tientsin was de eerste trein in Azië
waarbij volledig stalen wagons werden gebruikt.
De gloednieuwe rijtuigen werden een paar
maanden voor het incident bij Lincheng gekocht
in de Verenigde Staten en het reizen op de Blue
Express werd beschouwd als het toppunt van
luxe.
Toen de Blue Express op 6 mei 1923 noordelijk
van Nanjing naar Beijing reed, werd de trein om
China Filatelie 2014

half drie net buiten Lincheng ontspoord door
bandieten. De VIP passagiers bestonden uit
zowel buitenlandse als Chinese journalisten en
een aantal invloedrijke burgers, waarvan velen
op weg waren naar de opening van het onlangs
voltooide inpolderingsproject op de Gele Rivier.
De bandieten bestormden de trein en doodden
een Brit en een aantal Chinese passagiers die
weerstand boden. Alle passagiers werden uit
hun wagons gedreven waarna de trein volledig
werd geplunderd, zelfs tot aan het verwijderen
van matrassen en gloeilampen toe. Een
beroemd en snel denkende passagiere, Miss
Lucy T. Aldrich, schoonzus van John D.
Rockefeller, slaagde erin om haar sieraden met
behulp van haar dienstmeisje onder een steen
te verbergen. De sieraden werden later ontdekt
en aan haar terug gegeven.
De vele ooggetuigenverslagen van wat er
daarna gebeurde zijn verwarrend en vaak
8

tegenstrijdig. Waarschijnlijk zijn er 25
buitenlanders (vooral Amerikaanse en Britse
burgers) en tussen 100 en 300 Chinese
passagiers gegijzeld. De meesten van hen waren
nog gekleed in nachtkleding en waren
blootvoets toen zij door de bandieten
afgemarcheerd werden in de vroege ochtend
tot dat zij rond het middaguur arriveerden bij
het eerste bolwerk van de bandieten. Net toen
ze zich uitgeput op de grond wierpen, werd de
groep beschoten met een kogelregen van de
regeringstroepen, die de groep op de hielen had
gevolgd. De bandietengroep bestond uit
ongeveer twaalfhonderd man en de soldaten
hadden telden zo’n tweeduizend man, hetgeen
tot een aanzienlijke strijd leidde die de gehele
dag duurde. Gijzelaars onderhandelden met de
regeringstroepen namens de bandieten, wat
resulteerde in een beveiligde militaire terugtrekking in ruil voor de vrijlating van enkele van
de gijzelaars.
De bandieten reisden gedurende de nacht met
hun gijzelaars in een poging de militaire
confrontaties te ontlopen. Zij deden
verschillende bolwerken van de bandieten aan
totdat zij na een dag of tien het hoofdkwartier
van de bandieten bij Pao Tzu Ku bereikten.
Direct bij aankomst werden de westerlingen in
vier groepen verdeeld, samen met acht
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prominente Chinezen. Er zijn geen gegevens
bekend van de andere Chinese gijzelaars. De
buitenlandse gijzelaars waren de volgende
personen:
Miss Lucy Aldrich
Miss Minnie McFadden (Miss Aldrich’s reisgenote)
Miss Mathilde Schonberg (Miss Aldrich’s Franse
dienstmeid)
Major en Mrs. R.A. Allen en hun zoon
Major en Mrs. R.W. Pinger en hun beide zonen
John B. Powell, (Amerkaanse uitgever van de China
Weekly Review; hij reisde mee om de Amerikaanse
minister Dr Jacob Schurman te ontmoeten)
Leon Friedman (China Motor Corporation, Shanghai)
Lee Solomon (een bebaarde fabrikant van het spel
mah-jong)
Jerome A. Henley (vertegenwoordiger van de China
and Far Eastern Finance)
E.P. Day
Guiseppe D. Musso (een volumineuze en schatrijke
Italiaanse advocaat)
Signorina Pirelli (of ´Coralli´, Mr Musso’s secretaris)
Reginald Rowlatt, (directeur van de Pottinger & Co;
vooraanstaand Brits zakenman in Tientsin)
M.C. Jacobsen (vertegenwoordiger van de British
American Tobacco)
William Smith (bijgenaamd ´the Manchester
sexagenarian´)
Marcel Oliver Berube (een Fransman die had
gewerkt voor de Chinese Douane Administratie)
Emile Gensberger (een Franse aannemer)
Fred en Eddie Elias (neef van Emile)
Theo Saphiere (een vriend van Fred en Eddie Elias)
Señor Manuel Ancera Verea en zijn echtgenote, (een
Mexicaans echtpaar op hun 1 jaar lang durende
huwelijksreis)
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Ontsnappingen en vrijlatingen
Verondersteld is dat vier westerlingen zijn
ontsnapt, waaronder Lloyd 'Larry' Lehrbas van
de China Press Association. Lehrbas slaagde
hierin door zich te verstoppen onder een stoel
en ontkwam in de verwarring toen passagiers
werden afgemarcheerd. Hij bleef in Tsaochwang
en verzamelde direct daarop verslagen van het
incident.
Mr Day kwam ook snel vrij, hetzij door te
ontsnappen of door er mee in te stemmen een
boodschap over te brengen naar de militairen
die hen bij hun tocht op de voet volgden. Er
wordt gezegd dat Day Miss Schonberg
gevonden heeft terwijl zij op een rots(blok) zat.
Na de eerste dag werden negen vrouwen en
kinderen vrijgelaten of achtergelaten. Eén van
de vrouwen, Mrs Verea, bleef achter, zij
weigerde te worden gescheiden van haar man.
Het loslaten van vrouwen en kinderen was één
van de eisen van de gevangenen in ruil voor
samenwerking met hun ontvoerders door het
schrijven van een brief waarmee de Chinese
militie gevraagd werd hun achtervolging te
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stoppen en zich terug te trekken. Ook ontsnapte
dhr. Jacobsen, die er in slaagde een bewaker
met een steen uit te schakelen.
Anderen werden in een vroegtijdig stadium
vrijgelaten om eisen van de bandieten te
overhandigen, zoals Marcel Berube op 18 mei;
Mrs Verea op 19 mei, William Smith en Major
Allen op 30 mei en de heer Verea, Theo
Saphiere, Eddie Elias en Jerome Henley op 1
juni. Aangenomen wordt dat een deel van de
Chinese gevangenen in kleine groepen werden
vrijgelaten, hoewel het lot van de meesten van
hen onbekend is gebleven.

Inwilliging van de eisen
Veel van de bandieten waren ex-militairen van
ontbonden eenheden en de Chinese
autoriteiten kwamen uiteindelijk tegemoet aan
de belangrijkste eisen met inbegrip van het
verlenen van een generaal pardon en het
wederom in dienst nemen in het leger van vele
bandieten. Aangenomen wordt dat de
bandieten die het leger niet meer in wilden,
10

hebben kunnen ontsnappen met een aantal van
de Chinese gijzelaars. Op het moment dat de
laatste afspraken werden gemaakt, kwamen de
laatste acht buitenlandse gevangenen op 12 juni
vrij. Dit waren Major Rowland W. Pinger, Leon
Friedman, John B. Powell, Lee Solomon, RH
Rowlatt, Fred Elias, Emil Gensberger en
Guiseppe D. Musto
Het leek een vrij gangbare praktijk voor de
bandieten om Chinese burgers of kinderen te
ontvoeren uit betere klasse gezinnen. Met de
hulp van Vader Lenfers, een Duitse katholieke
priester, ontdekte John Powell drieëntwintig
Chinese gegijzelde kinderen in een hut op de
top van de berg, die wanhopig hoopten op
betaling van hun losgeld. Deze kinderen werden
later vrijgelaten nadat de andere gevangenen
bevrijd waren.
De ontvoering van zoveel buitenlanders
veroorzaakte een enorme diplomatieke rel
waarover Jacob Schurman, de Amerikaanse
minister in China zich ontfermde. De eerste
onderhandelingen met de bandieten werden
gevoerd door Carl Crow, een vertegenwoordiger
van het Amerikaanse Rode Kruis en zijn
assistent Robert McCann. Zij werden samen met
enkele ambtenaren en andere personen
gehuisvest in Tsaochwang, een kolenmijnstad,
ongeveer 27 kilometer verwijderd van de berg
waar de gijzelaars werden vastgehouden. Twee
treinen werden naar Tsaochwang gereden om
de onderhandelende ambtenaren te huisvesten.
Crow en McCann leidden de Amerikaanse
reddingsmissie en hun hoofddoelstelling was er
voor te zorgen dat de gevangenen in de eerste
levensbehoeften te kunnen voorzien zoals
voedsel en kleding. In aanvulling op de reguliere
bevoorrading die naar de bergtop werden
vervoerd, werd ook een mogelijkheid gecreëerd
voor de uitwisseling van dagelijkse berichten.
China Filatelie 2014

Tot Crow’s opluchting werden de laatste
onderhandelingen gevoerd door Roy Anderson,
een oude vriend en goede onderhandelaar die
was ingehuurd door de Chinese overheid. Niet
alleen sprak hij vloeiend Chinees in meerdere
dialecten, maar hij had in het verleden veel
vertrouwen gewonnen van zowel de war lords
als ambtenaren. Achteraf verklaarde Carl Crow
dat hij Roy Anderson vertelde dat hij de kosten
voor de voeding van bijna vijfhonderd
gevangenen nauwelijks nog kon opbrengen en
hij Shanghai zou vragen voor fondsen. Anderson
had een snellere oplossing: "Doe geen moeite
om dat te doen, ik neem een kijkje in de andere
trein en zal wat geld uit bij Burgerlijk
Gouverneur van Shantung ‘organiseren." Hij
‘kwam al snel terug met een stapel
bankbiljetten en op Crow’s vraag hoeveel er
was, antwoordde hij: "Ik weet het niet. Ik
vertelde de gouverneur u een enorme som geld
nodig had. Hij had $ 7000 op zak en dat heb ik
meegekregen.”

Het organiseren van de 'Bandit Post'
Een paar berichten werden verstuurd tijdens
het verplaatsen van de gijzelaars onder leiding
van de bandieten. Toen ze het hoofdkwartier
van de bandieten op Poa Tzu Lu bereikten, werd
er een meer regelmatige dienst georganiseerd.
In het begin werden slechts een paar brieven
vervoerd, maar naarmate vrienden van de
gijzelaars uit Shanghai en elders van het
incident hoorden, nam de hoeveelheid post
sterkt toe tot een aantal van vijftig tot honderd
brieven per dag werd bereikt. Dit aantal lijkt erg
hoog en zou daarom ook de post kunnen
bevatten van en naar diegenen die in
Tsaochwang gestationeerd waren. De houten
brievenbus, met daarop geschilderd "Bandit
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Post" werd op de voorraadwagen van Carl
bevestigd.
Op een avond toen Crow en McCann rond het
dorp zwierven, liepen ze langs een oude
drukkerij. Omdat hun 'postkantoor' over alles
beschikte behoudens postzegels, dachten ze dat
het praktisch zou zijn om hun eigen zegels te
drukken. Die nacht ontwierpen ze hun
postzegels met een nominale waarde van 5 en
10 cent. Hoewel sommige getuigenissen
schrijven over houten cliché’s, dragen de zegels
alle kenmerken van steendruk. Aanvankelijk
werd er een eerste oplage van driehonderd van
elke waarde gedrukt. Er wordt beweerd dat de
helft hiervan naar het bandieten-hoofdkwartier
op de berg werd gestuurd en de andere helft in
Tsaochwang werd gehouden.
Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het
afdrukken van zegels gegeven. De eerste is
gebaseerd op de wens het postverkeer te
formaliseren en een betere balans tussen
kosten te krijgen tussen die van verzending en
voor de betaling van de rekeningen van het
Rode Kruis. Elke brief kostte 2 ½ gouden dollars
om de kosten van de zestig kilometer te kunnen
dekken. De 'postbode' zou om 9 uur elke avond
uit Tsaochwang vertrekken om rond het
middaguur van de volgende dag in het
bandietenkamp aan te komen. Daarna keerde
hij terug met de terugkerende post. Een
alternatieve theorie is dat de zegels werden
geproduceerd om het moreel van de
gevangenen te verbeteren.

Filatelistisch perspectief
Het nieuws over de emissie van de postzegels
verspreidde zich als snel rond Shanghai en er
kwamen talrijke verzoeken deze te kunnen
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bemachtigen. Crow ontving meerdere brieven
met verzoeken om exemplaren en sommige
zegels werden ook opgestuurd als souvenir. Dit
is de bron van de ongebruikte zegels van de
eerste druk.
Om aan een deel van de vraag te voldoen en
tegelijkertijd wat financiering rond te krijgen,
werd er een tweede oplage gedrukt. De
posterijen in Tientsin onderzocht het gebruik
van deze onofficiële postzegels en gaven de
order brieven die voorzien waren van deze
zegels niet af te leveren. Deze order werd op 23
juni gegeven, een datum waarop de laatste
gijzelaars al een tijdje vrij waren.
Informatie van latere oplagen is niet eenduidig
en geeft een aantal aan dat varieert van 100 tot
500 series. Bijna alle ongebruikte postzegels die
nu nog te vinden zijn, zijn afkomstig uit deze
tweede druk. Het aantal bekende gebruikte
postzegels is enorm klein. Baldus registreert
slechts 23 exemplaren van de 5 cent en 17 van
de 10 cent.
Er zijn drie variaties in elk van de twee
ontwerpen; de zegels van de eerste oplage
verschillen van die van de tweede. Drie
varianten van elke waarde komen voor op
gelopen brieven. Deze zijn van de eerste druk
en deze heb ik geclassificeerd in de volgorde
waarin ze zijn verschenen. Het is logisch dat de
drukker drie ontwerpen heeft gebruikt bij het
drukken van de eerste oplage. Dit is immers het
meest praktisch om een aantal van driehonderd
postzegels te produceren. Bovendien kan met
een blok van drie zegels eenvoudig al het
beschikbare papier worden benut.
Het is verrassend dat de zegels die gebruikt zijn
op brief, in een bepaalde volgorde verschenen.
De vellen lijken versneden en opgesplitst te zijn
in bundels, zodat elk ontwerp in bundels van
12

100 werd verpakt. Vreemd is wel dat er geen
onderscheid waarneembaar is tussen de
gebruikte zegels die verstuurd zijn uit het
bolwerk van de bandieten en de zegels
verstuurd uit Crow’s dorp. Mogelijk werd elke
bundel gesplitst en naar behoefte gebruikt.
Het bleek dat de eerste platen niet opnieuw
konden worden gebruikt, zodat de drukker drie
nieuwe ontwerpen maakte om de nieuwe
oplage te drukken. Deze oplage werd gemaakt
om aan een deel van de vraag van verzamelaars
te voldoen en om wat extra inkomsten te
genereren. Hiermee komen we op de
ontwerpen waarvan Baldus melding heeft
gemaakt. Zonder meer informatie of verder
onderzoek moeten we deze twee ontwerpen
een twijfelachtige status meegeven of, ingeval
de oplage erg groot was, heeft de drukker
mogelijk nieuwe ontwerpen moeten maken.
Een alternatieve verklaring kan zijn dat van de
10 cent zegels 4 ontwerpen zijn gemaakt
hetgeen resulteert in een totaal van 8 types.
Sommige elementen van de ontwerpen van de
tweede druk lijken veel op die van de eerste
druk. Dit is vooral duidelijk zichtbaar bij de 10
cent zegels. Aangezien er geen positie-volgorde
binnen de clichés bekend is, heb ik deze voor
het gemak vergeleken met de eerste druk
postzegels en op dezelfde wijze geclassificeeerd
als ‘(a, b, c)’.
De vraag naar deze postzegels overtrof het
aanbod, dus het duurde niet lang voor de
vervalsingen op de markt verschenen. De eerste
hiervan werden tamelijk kinderlijk gemaakt en
zijn daarom gemakkelijk te herkennen. Als de
vraag naar deze postzegels inderdaad zo enorm
was, is het verwonderlijk dat er zo weinig van
deze zegels over is gebleven. De zegels werden
ook gezocht door niet-verzamelaars als
algemene souvenirs van deze belangrijke
China Filatelie 2014

gebeurtenis. Vermoedelijk is na verloop van tijd
de interesse in deze zegels afgenomen en velen
zouden door de jaren heen zijn weggegooid.
Ook zouden veel postzegelverzamelaars hebben
gedacht dat het om labels of ‘cinderella’s’ ging
en verdwenen ze ergens achter in het album
omdat ze niet in de collectie pasten. Wanneer
collecties werden verkocht, is het waarschijnlijk
dat de nieuwe eigenaren niet geïnteresseerd
waren in deze zegels omdat ze onbekend
waren.

Een foto van de berg Pao Tzu Lu

De 5 cent waarde (met als fout ‘50’ i.p.v. ´5´)

De eerste druk

13

Type 1a (Baldus type 1)

Type 2a (Baldus type 5)

Dit ontwerp komt voor op de brieven van
Burbank en Stitt. Dit type werd gemeld door
Malcolm Johnson.

Type 2b (Baldus type 6) (Ex Mizuhara)

Type 1b (Baldus type 4) (Ex Mizuhara)

Type 2c (Baldus type 3)

Type 1c (Baldus type 2)
Dit ontwerp is afkomstig van de Ellis Ezra-brief

Er zijn enkele verschillen in het papier, waarbij
ook papier met diagonale lijnen voorkomt. Soms
is ook de rode kleur tot in de achterzijde van het
zegel zichtbaar.

De tweede druk
De 10 cent waarde

China Filatelie 2014
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De tweede druk
De eerste druk

Type 1a (Baldus type 1) Michael Rogers auction
Dit ontwerp komt voor op het zegel op de brief
van Smith

Type 2a (Baldus type 3) (Ex Mizuhara)

Type 2b (Baldus type 6)
Type 1b (Baldus type 4) (Ex Mizuhara)
Dit ontwerp komt voor op het zegel op de brief
van Rowlatt

Type 2c (Baldus type 5) (Ex Mizuhara)
Dit type werd geïllustreerd door Malcolm
Johnson. Het ontwerp is zeer scherp

Type 1c (Baldus type 2)
Dit ontwerp komt voor op het zegel op de brief
van Burbank

China Filatelie 2014

Er zijn zeer weinig brieven bekend, waardoor
het moeilijk is om vast te stellen wanneer de
zegels exact zijn gebruikt. Volgens de
herinneringen van Powell duurde de tocht naar
de berg ongeveer 10 dagen (maar mogelijk zijn
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er enkele dagen doorgebracht aan de voet van
de berg). Dit zou betekenen dat de eerste
berichten vanuit het kamp rond de 18e mei
zouden kunnen zijn verstuurd. Brieven voorzien
van stempels dateren tussen de 20e en 28e mei.
Brieven van de 29e mei en later zijn niet
voorzien van zegels, maar dragen alleen het
drie-regelige violette stempel, iets wat doet
veronderstellen dat de zegels niet meer
voorradig waren. Opmerkelijk is dat de envelop
van Leon Friedman naar Shanghai zowel van
een zegel als van een stempel voorzien is. Het

stempel was duidelijk ontworpen en gebruikt
teneinde de rol van de Amerikaanse
Reddingsmissie te propageren en mogelijk is het
in gebruik genomen op het moment dat de
zegels op waren. Algemeen wordt aangenomen
dat de zegels werden gebruikt op brieven van
en naar het kamp op de berg en het lijkt erop
dat de zegels zijn gebruikt zonder op de
nominale waarde te letten.

De volgende brieven zijn bekend:

20 Mei

Envelop naar William Smith, geen poststempels, voorzien van een brief van
B.G. Tours (de Britse vertegenwoordiger in Tsaochwang). 10c. zegel type 1a.

21 Mei

Een zelfde soort brief naar William Smith, geen poststempels. 5c. zegel type 1a

22 Mei ?

Brief naar R.H. Rowlatt, geen poststempels. Verstuurd door B.G. Tours. Gefrankeerd
met een 10c. zegel type 1b. De envelop is doorgestuurd naar R.W. Davis in Shanghai.

24 Mei

Brief van Lee Solomon naar zijn vader in de USA. 5c. zegel type 1a

24 Mei

Brief van Jerome Henley naar San Francisco. 5c. zegel type 1a en 10c. type 1b

26 Mei

Brief naar G.H. Stitt c/o H.S.B.C. in Shanghai. 5c. zegel type 1a

28 Mei

Brief naar Ellis Ezra, the American Club, Shanghai. 5c. zegel type 1c tezamen
met 3 jonkenzegels van 1 cent, gestempeld Tsaochuang

28 Mei

Brief waarvan wordt aangenomen dat deze van Leon Friedman is verstuurd
naar Shanghai. 5c. zegel type 1c met een drie-regelig violet stempel, verstuurd naar
Ellis Ezra

28 Mei

Kaart van Lee Solomon naar Shanghai. Geen zegel of stempel.

29 Mei

Kaart van Lee Solomon naar Shanghai. Geen zegel of stempel.

31 Mei

Kaart van Lee Solomon naar de USA. Alleen het violette drie-regelige stempel.

31 Mei

Kaart van Lee Solomon naar Shanghai. Alleen het violette drie-regelige stempel.

2 Juni (?)

Brief van John Powell naar Shanghai. Alleen het violette drie-regelige stempel.

3 Juni

Kaart van Lee Solomon naar de USA. Geen zegel of stempel

China Filatelie 2014
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5 Juni

Brief naar Shanghai. Alleen het violette drie-regelige stempel (het adres is
geschreven met inkt, dus mogelijk verstuurd vanuit Tsaochwang)

6 Juni

Kaart van Lee Solomon naar Shanghai. Geen zegel of stempel.

6 Juni

Brief naar de Verkeersmanager van de Tientsin – Pukow Railway. Alleen het
violette drie-regelige stempel. Dit moet een heel interessante brief zijn!

Rowlatt brief
De Rowlatt brief
Waarschijnlijk verstuurd rond de 22e mei door B.G. Tours, de Britse vertegenwoordiger in
Tsaochwang. De brief was gefrankeerd met de 10 cent zegel type 1b. De envelop werd hergebruikt
en doorgestuurd naar R. W. Davis van de krant ‘North China Daily News & Herald’ in Shanghai.
Dit is de enige bekende brief die zowel naar als van het bolwerk van de bandieten is verstuurd.
Deze envelop is van R. W. Davis door zijn vriend John Brooke of Davis Brooke overgenomen en is in
de familie gebleven tot op de dag van vandaag.

China Filatelie 2014
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Ezra brief
De brief van Ezra
Verzonden op 28 mei, aangekomen in Shanghai op de 30e en werd verstuurd in dezelfde bundel post
als de brief van Stitt. Het handschrift suggereert dat deze van Jerome Henley afkomstig was.

Brief met handstempel
China Filatelie 2014
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Deze envelop, waarvan vermoed wordt dat deze op 2 juni werd verstuurd door John Powell naar
Shanghai, vertoont een duidelijke afdruk van het drie-lijnig stempel dat werd gebruikt toen de
levering van postzegels op begon te raken.

De Burbank brief (beide zijden afgebeeld op de omslag)
Geschreven op 24 mei en door Jerome Henley verstuurd naar een vriend in San Francisco. Deze brief
is bijzonder daar het de enig bekende brief is met beide zegels. Een lange brief waarin uitvoerig
geschetst wordt hoe de actie wordt geleid vanuit "Bandit Ville"

Referenties:
My Twenty-five years in China, John B. Powell, The Macmillan Company, 1945
Carl Crow, A Tough Old China Hand, Paul French, Hong Kong University Press, 2006
The Most Interesting Character I Ever Met, Carl Crow (on Roy Anderson), posted by Paul French, 2011
The Postage Stamps of the Pao Tzu Ku Bandit Post, Wolfgang Baldus, 2007
Verschillende tijdschrift artikelen en internet pagina’s

Gelegenheidsvelletjes
Hieronder de afbeelding van enkele gelegenheidsvelletjes met de voor dat doel bestemde postzegels,
zoals beschreven in het laatste Bulletin. Dit keer is het onderwerp de kunstvoorwerpen uit Lingnan,
een streek in het zuiden van China. Guangdong (Canton) is de bekendste plaats, maar de streek
omvat de provincies Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi en Hainan.

China Filatelie 2014
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Postwaardestukken van de Volksrepubliek van 1950 tot heden
Harald Dütting

In dit artikel wordt een algemene beschrijving
gegeven van de verschillende typen postkaarten
die door de Volksrepubliek zijn uitgegeven. In
een volgend artikel zal worden ingegaan op de
andere soorten postwaardestukken.

Kaart uit de jaren 50 (Textor PK 4)

China Filatelie 2014
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Kaart met vier adresregels (Textor PK5)

Kaarten uit jaren 70 met Grote Hal van het Volk
Kaart met 3 adresregels en datum 1962 (PK6)

De eerste kaarten zijn gedrukt met weinig kleur
op grauw karton en werden door de Chinese
catalogus gerangschikt onder PP nummers 1-9.

In 1951 werd de eerste briefkaart uitgegeven
met het beeld van Mao in het zegel, daarna
kwamen jarenlang postkaarten uit met de
motieven Tiananmen, Soldaat, Poort van de
Hemelse Vrede en de Grote Hal van het Volk.
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Kaart uit jaren 80 met stadsgezicht uit Beijing
(Textor PK14)

Kaart met Zomerpaleis (PK15)

Met PP 10 t/m 19 kwam er meer variatie met
meerdere motieven, zoals stadsgezichten van
Beijing, bloemen en antieke voorwerpen. De
serie PP-kaarten liep tot 1997.

In
1982
verschenen
de
eerste
Nieuwjaarskaarten met de nummering HP 1 t/m
10 en met de motieven van het jaar van de
Slang, van de Tijger, van de Draak, van de Os,
etc.

China Filatelie 2014

Kaart voor Jaar van de Draak (1988)

De kaarten verschenen in series aangeduid als
HP5 {5-5} Dus men heeft een serie compleet
met de vijf kaarten 5-1 t/m 5-5.
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In 1993 verscheen het Jaar van de Haan ook met
12 stuks en tevens werd er een kaart uitgegeven
van een gestileerde Haan in een setje van 5
stuks die men als troostprijs kreeg als men het
laatste cijfer van de loterijkaart goed had. De
oplage van deze serie bedroeg 2,4 miljoen stuks.
De loterijkaarten werden gesponsord door
banken, verzekeringsmaatschappijen, automerken etc. Al deze kaarten hadden reclame
aan de achterzijde. Dus kaarten met reclame
zijn anders dan de reguliere China Post kaarten
die meestal uit series van 6 of 12 stuks bestaan
en die ook de nummering {6 – 6} of {12 – 12}
hebben.
Ik zie wel eens een aanbod van reguliere loterij
kaarten maar dan zijn er 10 of 5 van de serie dus
incompleet en moeilijk te compleet te maken.

Kaart voor Jaar van de Slang (1989)

In 1984 verschenen de eerste kaarten
uitgegeven voor een speciale gelegenheid. Die
kregen JP nummers, met als eerste een serie
van 16 kaarten met afbeeldingen van Chinese
Olympische gouden medaillewinnaars in
verschillende categorieën o.a. gewichtheffen,
pistoolschieten etc. Die hebben dus de
nummers JP 1 {16 – 16 }.
Daarna volgde JP 2 en zo voort tot heden met
JP 190 en verder…….
In 1992 verschenen de Loterijkaarten, dit zijn
kaarten met een tab met het nummer van het
lot. In de eerste serie, voor het Jaar van de Aap,
werden door China Post alle kaarten zonder tab
uitgeleverd (12 stuks).

De kaarten met Jaar van de Hond zijn ook
moeilijk omdat de serie van 12 uit 2 x 6 bestaat
omdat Happy New Year in 2 versies is
verschenen (klapkaarten). In 1994 verscheen
wegens het jaar van de Hond nog eens een set
van 5 kaarten met vazen en kommen.
In 1994, het jaar van het Varken verscheen een
serie van 12 stuks voor binnenlands gebruik met
winnummers en daarnaast CK nummers voor
het buitenland dus die konden niks winnen.
Oplagen resp. 106 miljoen en met CK nrs.
300.000. Hier ook een gestileerde uitgifte van 5
kaarten.
In 1995 werden voor het Jaar van de Rat ook
weer kaarten voor binnenlands gebruik met
winnummers uitgegeven en daarnaast CK
nummers voor het buitenland.
De kaarten uit 1996, Jaar van de Os, hebben een
ovaal stempel maar komen ook voor zonder.
Verder loopt deze serie door t/m 2014.
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In 1994 verschenen de eerste landschappen
kaarten met de YP nummering, waarvan er 16
zijn uitgegeven zowel voor frankering
binnenland als voor het buitenland, de zgn. A en
B nummers. De series bestaan meestal uit 10
stuks en als men deze kaarten bekijkt dan ziet
men hoe mooi China kan zijn. Ik heb in 2007 een
rondreis gemaakt en heb zelf gezien hoe mooi
het land is, maar ook gezien wat er moest
wijken voor Olympische Spelen van 2008.

Onder de TP nummers treft men speciale
kaarten aan met diverse onderwerpen, zoals
van Harbin in de sneeuw en kaarten van de
Chinese Opera van Mei Lanfang en Zhou Xinfang
en kaarten voor de getijden bij Qianjiang. Ook
de residentie van Zhou Enlai, de Boerenhoeve
van Zhu De en het buitenverblijf van Mao
Zedong worden getoond.

Beeldzijde van “Getijden van Qianjiang” (TP4)

Met de FP serie, de tweede serie Landschappen
kaarten, is nog meer van China te zien.

Kaarten en omslag van set voor Mei Lan-fang (TP2)
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De Volksrepubliek heeft na 1980 een schat van
postwaardestukken opgeleverd. In de “Postal
Stationery Catalogue of New China“ staan ze
allemaal. Het is een Chinese uitgave. Mijn
laatste catalogus dateert van 1999, maar er is
ook de latere uitgave van 2010. Makkelijk te
krijgen is die helaas niet.
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Strafport in de Volksrepubliek China
Johan Sevenhuijsen

In nummer 94 van ons blad, uit maart 1992,
heeft Cees Mulder een overzicht gegeven van de
praktijk van het heffen van strafport in de
Volksrepubliek. Na diens overlijden is zijn
verzameling
strafportbrieven
via
de
verenigingsveiling bij mij terecht gekomen. Dat
is een rijke bron om nog eens wat uitgebreider
op het onderwerp terug te komen. Dat geeft een
boeiend inkijkje in de praktijk van de Chinese
postdienst en het geeft de gelegenheid om een
aantal interessante ‘gewone bijzondere’ brieven
te tonen. Cees was er altijd op uit de ogen van
zijn medeverzamelaars voor die bijzondere
aspecten van gewone brieven te openen. Ik ga
graag op die weg door.

ook daadwerkelijk gebruikt? Het aantal brieven
dat bekend is waarbij met behulp van deze
zegels strafport is geheven, is uiterst beperkt.
Voor bovenstaand paartje geldt wel dat dat echt
gebruikt
is.
Naast
een
(onleesbaar)
datumstempel staat er een paars stempel met
de tekst 此票作廢 (ci piao zuo fei), letterlijk "dit
zegel is ongeldig verklaard". De verklaring voor
dit stempel is als volgt: een brief wordt belast
met porto en dus worden er portzegels op
geplakt. Als nu de geadresseerde niet te vinden
is of het stuk weigert, dan zit de post met een
probleem: er zijn wel zegels geplakt maar er is
geen geld binnengekomen. Om de rekening
weer in orde te brengen worden de portzegels
geannuleerd, dan klopt de kas weer.
In de verzameling van Cees Mulder zit een brief
van een correspondent uit China, die schrijft dat
de mensen in die tijd niet het risico namen hun
brief te laag te frankeren uit angst met de
politie in aanraking te komen. Hoe het ook zij,
na de geldhervorming van 1955 vonden de
autoriteiten het niet de moeite waard om nog
portzegels uit te brengen in de nieuwe
munteenheid.

Verzamelaars van de postzegels van de
Volksrepubliek zullen zich realiseren dat er twee
series zegels zijn uitgegeven die bedoeld zijn
voor het heffen van strafport. Iedereen zal ze in
de verzameling hebben zitten, maar werden ze
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Afb. 1 Brief met retourstrook 1407, geschreven : retour aan Jingmen restaurant. Op de brief staat het zwarte
stempel met de tekst “Onvoldoende gefrankeerde brief; plak zegels en stuur opnieuw”

Wat gebeurde er dan in gevallen van onvoldoende frankering?
De hoofdregel was: de brief gaat terug naar de afzender met het verzoek de ontbrekende frankering
alsnog aan te brengen. Daartoe werd strookje nummer 1407 met die instructie op de brief geplakt.
Zie afb. 1.
Wanneer er op de brief geen afzender vermeld was zat er niets anders op de brief aan de
geadresseerde door te sturen. Door het postkantoor van afzending werd er dan nog een stempel op
de brief gezet waarin het te betalen bedrag aan port is geschreven. De geadresseerde kreeg dan een
bericht (formulier 1404) thuis dat er een onvoldoende gefrankeerde brief op het postkantoor op hem
lag te wachten. Tegen betaling van de port werd de brief dan afgegeven.
Als bewijs voor het betalen van het verschuldigde bedrag werd (wanneer het postkantoor althans
volgens de regels handelde) op de brief een ontvangstbewijs geplakt (formulier 1405), afgestempeld
bij het afgeven. Zie afb. 2.
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Afb. 2 Brief uit februari 1980 van Dang Tung (Liaoning) naar Shenyang, gefrankeerd met 2 fen. In Dang Tung is
er een ovaal rood stempel op gezet, waarin de te betalen port van 6 fen is aangegeven. In Shenyang is dat
bedrag door de geadresseerde betaald en is het strookje waarop dat bedrag staat op de brief geplakt.

In andere gevallen werden op de achterzijde van de brief postzegels geplakt en afgestempeld voor
het verschuldigde bedrag. De postzegels worden daarbij dus als portzegels gebruikt. Zie afb. 3.
Op veel van de brieven ontbreekt die strook of zegels op de achterzijde echter, en is alleen het portstempel bewijs dat strafport geheven is.
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afb 3 Brief uit oktober 1980 van Beijing naar Shenyang. In Beijing is in rood het ovaal portstempel geplaatst
“Port verschuldigd, 16 fen, Peking 347 (subkantoor)”. Op de achterzijde zijn twee zegels van 8 fen geplakt,
afgestempeld in Shenyang, als bewijs van betaling van de verschuldigde port.

Uit beide getoonde voorbeelden blijkt dat er geen duidelijke lijn zit in de hoogte van de te heffen
strafport. In het eerste geval is slechts het bedrag van de te weinig geplakte postzegels in rekening
gebracht (8 - 2 = 6 fen), in het tweede geval is het dubbele tarief berekend (2 * 8 = 16 fen). Zo’n
verdubbeling komt meer overeen met de internationale praktijk bij het heffen van strafport.
Ook de voor het aanduiden van de te betalen port gebruikte stempels zijn lokaal vervaardigd en zijn
in een grote verscheidenheid van vormen en maten te vinden. In het genoemde artikel laat Cees
Mulder er al een flink aantal zien. Dit is een illustratie van het feit dat in postale aangelegenheden de
verschillende regio’s van het land een zekere zelfstandigheid hebben. Opmerkelijk voor een land dat
verder in veel opzichten zo sterk centralistisch geregeerd wordt. De praktijk van ‘additional charge’
die in bepaalde regio’s geheven werd voor postale diensten is daar ook een voorbeeld van.
Literatuur:
Shi Huizhong, On Postage Due Marks, China Philately Juli 1987
Cees Mulder, Strafportzegels van de Volksrepubliek China, Bulletin China Filatelie nr. 94, maart 1992

Nog twee gelegenheidsvelletjes met kunst uit Lingnan
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Bijzonder postaal stempel uit Taiwan

Ai Li-shan

Recent kwam ik een brief tegen die verzonden is
uit Yangmingshan (Taiwan). Hij werd op 7 mei
1973 naar Duitsland verzonden. De afzender
heeft er (in het Chinees) ‘Drukwerk’ op
geschreven. Het ging kennelijk om een kaart
voor moederdag.

De tarieven voor drukwerk naar de VS (en
Europa) bedroegen in die tijd NT$ 4 tot 20 gram;
NT$ 6 voor 20-50 gram.
China Filatelie 2014

De frankering met NT$ 6 doet vermoeden dat
het gewicht onder de 50 gram bleef. Er was
geen speciaal tarief voor ‘drukwerk per
luchtpost’, die categorie is vanaf 1 augustus
1960 uit de tarievenlijst verdwenen.
Toch zat er een luchtpostlabel op de brief. Het
luchtposttarief in deze tijd was NT$ 8 per 10
gram.
Normaal zou in deze situatie de brief naar de
afzender zijn teruggestuurd voor extra
frankering. In dit geval was er geen adres van de
afzender beschikbaar (de achterkant van de
brief heeft geen tekst of stempels). Op basis van
30

de frankering met NT$ 6 is de brief per zeepost
verstuurd.

route due to deficient postage” heeft
aangebracht. Het stempel meet 55 x 11,5 mm.
Het lijkt erop dat het stempel met een gewone
stempeldoos is gemaakt.
Het is in ieder geval een zeer zeldzaam stempel
dat ik nog niet eerder heb gezien. Als anderen
dit of een dergelijk stempel kennen, laat het aan
de redacteur weten

Het is onbekend of het postkantoor in
Yangmingshan dan wel de afdeling voor
Internationale post het stempel “By surface

Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China

16 augustus – serie 2014-16
De tweede jeugd zomerspelen gehouden van 16
tot 28 augustus in Nanjing, Jiangsu provincie.
15 juli – serie 2014-15
De eerste serie fruit
(4-1) Appel.

Een multi-sport evenement met educatieve en
culturele elementen georganiseerd door het
Internationaal Olympisch Comité voor de jeugd.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
van 20 zegels.

(4-2) Perzik.
(4-3) Granaatappel.
(4-4) Kumquat.
Vier zegels met een waarde van tweemaal 1,20
en tweemaal 1,50 yuan uitgegeven in vellen van
20 zegels en een minivel met twee series.
China Filatelie 2014
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22 augustus – serie 2014-17
De 110de verjaardag van de geboorte van Deng
Xiaoping
(4-1) Deng Xiaoping ten tijde van de Baise
opstand (1929).
(4-2) Tijdens de 6de speciale zitting van de
algemene vergadering van de Verenigde Naties
(1974).
(4-3) Bij de openingsceremonie van het 12de
nationale congres van de CPC (1982).

28 augustus – serie 2014-18
Zhuge Liang (181-234), een Chinees strateeg en
eerste minister van Shu-Han gedurende de Drie
Koningen periode. Hij wordt erkend als de
grootste en meest begaafde strateeg van zijn
tijd. Vanwege zijn leven in betrekkelijke
afzondering kreeg hij de bijnaam “slapende
draak”.
De afbeeldingen van de zegels hebben de titel:

(4-4) Toespraak op tournee in Zuid-China na zijn
pensionering (1992).

(2-1) De slapende draak maakt carrière in
Longzhong.

Vier zegels met een waarde van tweemaal 1,20
en tweemaal 1,50 yuan uitgegeven in vellen van
20 zegels en een minivel met twee series.

(2-2) Toegewijde man.
Twee zegels met een waarde van tweemaal 1,20
yuan uitgegeven in vellen van 16 zegels, een
blokje van 6 yuan en een minivel met twee
series.

10 september – serie 2014-19
Dag van de leraar, in China ingesteld sinds 1985.

China Filatelie 2014

32

Twee zegels met een waarde van 1,20 en 1,50
yuan uitgegeven in vellen van 20 zegels en een

minivel met 4 series.

13 september – serie 2014-20

(9-9) De rivier loopt oostwaarts naar de zee (3).

De Jangtze rivier. De set zegels zijn gebaseerd
op de lange geschilderde scroll “De grote
Yangtze rivier” van Yuan Yunfu. De zegels zijn
achtereenvolgens getiteld:

Een velletje met de negen zegels met een totale
waarde van Yuan 13,20.

(9-1) De rivier stroomt naar het oosten (1,20)
(9-2) Prachtig Chongqing (1,20).
(9-3) Spectaculair Drie Kloven landschap (1,20).
(9-4) De provincies Hubei en Hunan in de buurt
van de rivier (1,20).
(9-5) Waterlandschap van Lushan Mountain
(1,20).

15 september – serie 2014-21

(9-6) Uniek landschap van Huangshan Mountain
(1,20).

60ste verjaardag van de oprichting van het
Volkscongres.

(9-7) Lente dageraad van Nanjing (1,50).

Twee zegels met een waarde van tweemaal 1,20
yuan uitgegeven in vellen van 20 zegels.

(9-8) Steden aan het water (1,50).
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20 september – serie 2014-22

(4-4) Nationale eenheid.

De Chinese droom – Nationale Verjonging.

Vier zegels met een waarde van 80 fen en
driemaal 1,20 yuan uitgegeven in vellen van 16
zegels en een blokje met de complete serie

(4-1) Politieke vooruitgang.
(4-2) Economische ontwikkeling.

DvE

(4-3) Culturele welvaart.

Uitgifteplan voor 2015
Hieronder het uitgiftenplan van de Chinese post voor 2015 (onder voorbehoud van wijzigingen)

No.

Titel van de serie

Zegels datum

Waarden (CNY)

Yi Wei Year (Year of Sheep)
1

1

01-05

1.20

With booklet (￥12.00)
2

Pay New Year's Call

1

01-10

1.20

3

The 80th Anniversary of Zun Yi Conference

2

01-15

1.20*2

4

The Twenty-Four Solar Terms(1)

6

02-04

1.20*6

5

Traditional Chinese Painting of Fanning Women

3+1

03-22

1.20*2, 1.50, 6

6

The Ancient Chinese Litterateurs (4)

6

04-04

1.20*6

7

Slender West Lake

3

04-18

1.20*2, 1.50
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4+1

05-03

1.20*2, 1.50*2,
6

World Astrology Day

1

05-20

1.20

10 China State Shipbuilding

4

06-03

1.20*3, 1.50

11 Environment Day

1

06-05

1.20

12 Gratitude to Fathers

1

06-20

1.20

13 Qiantang Tide

3

07-01

1.20*2, 1.50

14 Qingyuan Mountain

3

07-18

0.8, 1.20*2

15 Verses, Ditties, Odes and Songs

4

07-25

1.20*4

2+1

08-08

1.20*2, 6

17 The 70th Anniversary of World War II(1)

8

08-15

1.20*6, 1.50*2

18 Mandarin Duck

1

08-20

1.20

19 Yellow River

9

08-23

0.80*2, 1.20*4,
1.50*2, 3

20 The 50th Anniversary of Tibet Autonomous Region

3

09-01

1.20*3

2+1

09-03

1.20*2, 6

22 The 100th Anniversary of New Culture Movement

2

09-15

1.20*2

23 The 50th Anniversary of Synthetic Bovine Insulin

1

09-17

1.20

24 The 10th China International Garden Exposition

2

09

3

10-01

1.20*3

26 The 120th Anniversary of Tianjin University

1

10-02

1.20

27 The Palace Museum

4

10-10

1.20*2,1.50*2

28 The 70th Anniversary of Unit Nations

2

10-24

1.20,1.50

29 Chinese Dream—People's Happiness With M/S (￥6.60)

4

11-29

0.80, 1.20*3

30 China First Regional Jet Airliner delivered for operation

1

n.t.b.

1.20

8

Chinese Classical Literature—Journey to the West (1)

9

16 Bao Zheng (An Ancient Chinese Justice Judge)

21 The 70th Anniversary of World War II(2)

25

The 50th Anniversary of Xinjiang Uygur Autonomous
Region
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Total
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88+4

——

134.00 yuan
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)
(NT $ 20) Platte vaas met vrouwen, Qing
dynastie
(NT $ 25, velletje) Schaal met vogel en bloemen,
Qing dynastie

3
oktober
2014
–
Postzegeltentoonstelling

Rocupex

’14

Ter gelegenheid van de Rocupex ’14
Postzegeltentoonstelling in Taichung, met
thema Taiwan – Thailand, wordt een speciaal
automaatstrookje met afbeelding van een
pruimenbloesem uitgegeven.

19 september 2014 – Sp 610 Blauw en wit
porselein
Porselein is een van de belangrijkste Chinese
uitvindingen en het blauw-witte porselein is
daarvan een typerende vorm, zoals die ontstond
tijdens de Ming en Qing dynastieën. De
afbeelding wordt met kobaltblauw aangebracht
onder het glazuur. Vijf voorbeelden uit het
Nationaal Historisch Museum worden in deze
serie afgebeeld:
(NT $ 5) Schaal gedecoreerd met bloemen, Qing
dynastie
(NT $ 10) Pot gedecoreerd met pioenrozen,
Ming dynastie
(NT $ 12) Pot met drakenmotief en karakter
‘shou’, Ming dynastie
China Filatelie 2014

3 oktober 2014 – Sp 611 Taipei 2015
tentoonstelling
De 30e Aziatische Internationale Postzegeltentoonstelling wordt van 24-28 april 2015 in
Taipei gehouden. Ter gelegenheid daarvan is dit
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souvenirvel uitgegeven met landschappen van
Taiwan in lente, zomer, herfst en winter.
(NT $ 5) Lente: Yushan azaleas in bloei op Mt.
Hehuan
(NT $ 5) Zomer: Tung bomen in bloei
(NT $ 10) Herfst: de esdoorns worden rood
langs de Qijiawan kreek
(NT $ 25) Winter: bloeiende kersenbomen met
uitzicht op Mt. Xue

16 oktober 2014 – Com 326 100 jaar Taipei
dierentuin
De in 1914 gestichte dierentuin van Taipei is de
oudste van Taiwan. Op het souvenirvelletje
staan zes beschermde dieren afgebeeld:

(NT $ 12) Bengaalse tijger (Panthera tigris tigris)
(NT
$
12)
melanoleuca)

Reuzenpanda

(Ailuropoda

(NT $ 5) Taiwanese bosgems (Capricornis
swinhoei) leeft alleen op het eiland
(NT $ 5) Chinees schubdier (Manis
pentadactyla), zeldzaam dier, gepantserd met
schubben, dat holen graaft
(NT $ 10) Aziatische olifant (Elephas maximus)
(NT $ 10) Formosa zwarte beer (Ursus
thibetanus formosanus), leeft alleen op Taiwan,
is een ondersoort van de Aziatische zwarte
beer, gekenmerkt door een witte vlek op de
keel. Het is het grootste zoogdier dat in het wild
op het eiland leeft.

27 oktober 2014 – Sp 612 De droom van de
rode kamer
Eerste van vier geplande series over het boek
“De droom van de Rode Kamer”. Deze serie
toont vier scenes uit het eerste hoofdstuk van
deze klassieke Chinese roman uit de 18e eeuw.
(NT $ 5) Binnenkomst van Zuster Feng
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(NT $ 5) Baoyu schrijft gedichten
(NT $ 10) Het bezoek van Tuanchun aan haar
familie
(NT $ 25) Baochai jaagt achter de vlinders aan

(NT $ 5) Voorjaar pioenrozen staan voor
welvaart en voorspoed
(NT $ 5) Lotussen en waterlelies staan voor
eerlijkheid
(NT $ 10) Herfst chrysanten staan voor een lang
leven

21 november 2014 – Sp 213 Koji aardewerk
Koji is bij een lage temperatuur gebakken
aardewerk van soepele klei, gedecoreerd met
vele lagen gekleurde glazuur. Dit aardewerk
komt voort uit het groen geglazuurde
aardewerk van de Han dynastie en het
driekleurige aardewerk uit de Tang en Ming
dynastieën. Kwam 200 jaar geleden naar Taiwan
en werd veel gebruikt voor architectonische
versieringen.

(NT $ 25) Winter camelia’s staan voor een lang
leven, de rozen voor eeuwige jeugd

21 november 2014 – Sp 614 Felicitatiezegels
Serie uitgegeven voor het frankeren van
uitnodigingen voor huwelijksfeesten.
Afbeeldingen van
huwelijksthema’s

Chinese

en

Westerse

(NT $ 3,5) Paar baadt in huwelijksgeluk in het
maanlicht, verbonden door rood lint
(NT $ 3,5) Voor altijd samen, huwelijk met
cherubijntjes
De serie toont vier decoratieve muurelementen
van de Yi poort van de Confucius tempel in
Taipei. Zij hebben bij de seizoenen horende
bloemmotieven:
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(NT $ 5) Liefde voor alle seizoenen, uitwisselen
van huwelijksbeloften in traditionele kledij
(NT $ 5) Een hemels verbond, een ritje in een
paardenkoets naar een mooie toekomst
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1 december 2014 – Sp 615 Nieuwjaarszegels
Op 19 februari 2015 begint het jaar van het
Schaap. Ter gelegenheid daarvan de traditionele
serie nieuwjaarszegels van twee waarden en
een velletje.
(NT $ 3,5) Het lopende schaap verwelkomt de
lente en brengt goed nieuws
(NT $ 13) Het rustende schaap beduidt dat alles
is gegaan zoals bedoeld
(NT $ 12) Het spelende stel schapen staat voor
“goed gekleed en goed gevoed’.
Als speciale uitgifte worden nog ongetande
velletjes met 20 exemplaren van elk van de
waarden 3,5 en 13 NT$ uitgegeven.
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10 december 2014 – Sp 616 De ruïnes van Yin
De ruïnes van Yin zijn de overblijfselen van de hoofdstad van de late Shang dynastie (14e tot
11e eeuw voor onze jaartelling), gevonden in Anyang (Henan). Er zijn veel fraaie en
belangrijke kunstvoorwerpen uit deze dynastie opgegraven. Acht daarvan worden getoond
in deze serie, die se-tenant is uitgegeven en ook in een souvenirvelletje. Het gaat om:
(NT $ 5) Staande uil in marmer
(NT $ 5) Rechthoekig bronzen vat met os-motief en phoenixen
(NT $ 5) Orakelbotje met vraag over de oogst
(NT $ 5) Masker met turkooizen decoratie, wellicht voor een paard
(NT $ 12) Afbeelding van een menselijk gezicht in silhouet
(NT $ 12) Knielende antropomorfe figuur met tijgerkop
(NT $ 12) Wijnfles met afneembare hals, die als drinkkom gebruikt kan worden
(NT $ 12) Hertenschedel met inscriptie over een koninklijk offer na de veldtocht naar Fang
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D&O TRADING
CHINA, JAPAN AND FAR EAST
POSTAL AUCTIONS

Wij houden regelmatig veilingen van Chinees materiaal.
Als u onze veilingcatalogi wilt ontvangen, neemt u dan
contact met ons op. Bel, schrijf of e-mail naar:
D&O Trading, Postbus 97, 9800 AB Zuidhorn
Telefoon/fax: 0594-540863 of 014-2851795
e-mail info@dandotra.com of sb128522@hotmail.com
Ook voor de verkoop van uw collectie of duplicaten
kunnen wij u van dienst zijn. Heeft u iets aan te bieden,
neem dan contact met ons op.
Wij komen eventueel ook bij u thuis om de collectie of
inzending te taxeren op opbrengstwaarde bij verkoop in
onze veiling. Maar desgewenst zijn wij ook bereid om
een bod te doen als u de zaken snel wilt afhandelen.
Maar de hoogste opbrengst heeft u als u door ons laat
veilen, alleen neemt dat meer tijd in beslag. De
inzetprijzen worden in overleg met u vastgesteld.
China Filatelie 2014
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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 72e veiling werd op 12 en 13 december 2014 gehouden in
Brasserie Woudestein op het terrein van Excelsior Rotterdam. Hieronder
een aantal opbrengsten:

kavel 779
kavel beschrijving

inzet

759

China SG.1-3 grote draken, mooi gebruikt

400

500

766

1901 Kaart van Amoy via HongKong naar Caïro

250

520

769

1895 Kaart Chungking met Customs stempels

777

VRC Mi 1594 Jaar van de Aap op FDC

779

Ongebruikt postwaardestuk envelop Chen PF23b

150 4300

780

Ongebruikt postwaardestuk envelop Chen PF25b

180 1900

China Filatelie 2014

opbr.

80 3500
500 1050
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Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod, deskundige
verkaveling en veel internationale klanten.
Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden.
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