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47e jaargang no. 178

Redactioneel

Tegen de tijd dat u dit blad in handen krijgt is uw
redacteur al op reis naar Australië. Het is een lang
gekoesterde wens daar rond te reizen en nu ga ik
dus ook voor 11 weken die kant op. Maar een
gepensioneerd bestaan betekent natuurlijk niet dat
je van al je verplichtingen af bent. En één daarvan is
het vullen van het Bulletin. Dat was dit keer niet zo
eenvoudig. Om wat voor reden dan ook was het
aantal beschikbare artikelen om te plaatsen dit keer
erg beperkt. Al met al betekent dat ook dat het blad
dit keer later komt dan eigenlijk de bedoeling is (juist
vóór de zomer was beter geweest).
Des te meer waardering voor degenen die wél een
bijdrage leverden: Ed Boers levert een fraai artikel
over de zeldzaamheden uit de Culturele Revolutie.
Harald Dütting zet zijn serie over de door de Chinese
post uitgegeven briefkaarten
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voort. Dick van Eijl heeft
gezorgd voor de
nodige informatie over recente uitgiften van de
Oranje
heeft twee
Volksrepubliek en Hendrik artikelen
aangedragen
allebei, vanuit
die
verschillend perspectief, over de Grote Draken, de
eerste postzegels van de Chinese pos
Dat is dus een belangrijk thema in dit nummer.
Hieronder treffen onze leden nog een mooi cadeau
van de Chinese post, nl. een velletje dat in 2014
werd uitgegeven voor het Jaar van het Paard.
Ik roep u graag nog eens op om uw bijdrage te
leveren aan ons blad. We kunnen niet zonder die
actieve betrokkenheid. Al uw bijdragen zijn van
harte welkom en nodig, te steunen bij het uitwerken
daarvan. van u horen!
de redacteur is er om u, waar
Laat
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Bestuursmededelingen
Verslag van de jaarvergadering, 18 april 2015 Een
twintigtal leden had de weg naar Utrecht weten te
vinden, twee leden hadden zich afgemeld.

Om 10.40 opent Johan Sevenhuijsen als voorzitter de
vergadering.

-

Dhr. S.T. Jo en dhr. J.L.M. de Jong vieren hun 40
jarig jubileum en worden in het zonnetje gezet;
beiden hebben een rol in het bestuur gehad. Uit
handen van de voorzitter ontvangen zij een
bloemetje en een oorkonde die bij behalen van
deze mijlpaal hoort. - Dhr. S.T. Jo vraagt het woord
en bedankt aanwezigen voor de attenties en geeft
een kleine toespraak over de 40 jaar dat hij lid
mocht zijn van de SCF.
- De verklaring van Kascommissie wordt
voorgelezen door de voorzitter en die stelt voor de
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde
beleid over 2014, wat unaniem wordt goedgekeurd
door aanwezigen
- De Penningmeester geeft aan er een
onvolkomenheid in de balans over 2014 is
geslopen, en geeft uitleg over de aanpassing. Op
verzoek is een correcte balans beschikbaar.
- Voorzitter stelt voor de concept begroting
2015 te aanvaarden, wat unaniem door aanwezigen
wordt goedgekeurd.
- Voorzitter stelt voor het aftreden van Cheng
Lin als penningmeester, en de aanstelling van
Willem Terlouw als interim penningmeester te
aanvaarden. Aanwezigen keuren dit unaniem goed.
Willem zal samen met Cheng de overdracht van
penningmeesterschap in mei proberen te
voltooien.
- Voorzitter vraagt Cheng de zaal te verlaten
waarna de aanwezigen unaniem besluiten C.J. Lin te
benoemen als erelid wegens zijn langjarige en grote
verdiensten voor de vereniging. Bij terugkomst in
de zaal wordt Cheng hiervoor gehuldigd en
ontvangt hij een bloemetje en attentie voor het
verkrijgen van het erelidmaatschap.
- Het volgens het circulatie schema aftredende
en herkiesbare bestuurslid Dick van Eijl wordt door
aanwezigen opnieuw aangesteld als bestuurslid en
leider van nieuwtjesdienst.
- Door de erg lage opkomst van vorige
vergadering (oorzaak weersomstandigheden)
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wordt ook de benoeming van Jos Daanen als
veilingmeester in die vergadering opnieuw
voorgelegd. De aanwezigen bekrachtigen unaniem
dit eerdere besluit.
- Het Bestuur stelt voor om het interim
voorzitterschap van Johan Sevenhuijsen om te
zetten naar het volledig voorzitterschap.
Aanwezigen stemmen hier unaniem mee in.
Rondvraag: o Dhr. Hamstra geeft aan dat hij een flink
aantal oude uitgaves (met rode kaft) van het Bulletin
China Filatelie overcompleet heeft, geïnteresseerden
kunnen zich melden bij Dhr. Hamstra.
o Dhr. Eijkenduijn geeft een compliment over de
veranderde opzet van de veilinglijst. Mogelijk is nog
een verbeterpunt om de kolomvolgorde te
veranderen. Er zijn echter ook opmerkingen over de
wat kleine letters en het contrast. Voor de volgende
veilinglijst zal geprobeerd worden om hier aandacht
aan te schenken, ook met input van nieuwe
veilingmeester J. Daanen.

Na de pauze veilt Veilingmeester J. Daanen de 118
kavels van veiling 213. Er werden 81 kavels verkocht
(38 schriftelijke biedingen) en 37 kavels gingen retour.
De Voorzitter sluit om 12.20 uur de vergadering.
W.Terlouw

Vacatures in het bestuur

In de jaarvergadering heeft het bestuur van de
Studiegroep weer een werkbare omvang gekregen
met enkele nieuwe leden. Dat is erg mooi, maar het
neemt niet weg dat er nog steeds behoefte is aan een
lid dat het penningmeesterschap op zich wil nemen.
Willem Terlouw neemt die taak alleen ad interim op
zich. Ook heeft Johan Sevenhuijsen al een tijd geleden
aangegeven op zoek te zijn naar een opvolger als
redacteur van ons blad.
Geïnteresseerden voor een van deze posten worden
uitgenodigd contact op te nemen met het bestuur
voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.
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De schatten van China’s Culturele Revolutie

Afb 1

Serie W2 (Michel 977/81) op FDC, uitgegeven op 1 mei 1967
bourgeois gezien en verzamelingen van Keizerrijk
Ed Boers
China en de Republiek (1912-1949) gingen op de
brandstapel, soms met de verzamelaar erbij.
De Culturele Revolutie was een tijd van geweld en
Volksrepubliek mocht doorgaans verzameld
veel leed. Ook de uitgifte van postzegels ondervond
worden. De uitgiften tijdens de culturele revolutie
daarvan zijn weerslag. Het uitgiftebeleid stond
zijn nog steeds gewild en staan hoog genoteerd. De
geheel in dienst van de politieke verheerlijking van
nieuwtjesdiensten werkten nauwelijks en
Mao. China’s grenzen gingen dicht en de zegels
nieuwtjes konden met moeite bemachtigd worden
waren lastig te krijgen. Kortom een roerige periode.
via (met name) Hong Kong of privécontacten.
In dit artikel bespreek ik een aantal zeer zeldzame
Direct contact met Chinese verzamelaars was
zegels uit die periode. Het artikel is ook verschenen
moeilijk want contacten tussen Chinezen met
in het blad Filatelie, 2015-09.
buitenlanders werd met argusogen bekeken.
Tussen 1967 een 1971 zijn er 19 series met een
Inleiding
totaal van 80 zegels uitgegeven. De Chinese
In 1967 brak in China de Culturele Revolutie uit,
posterijen gaven aan elke serie een nummer,
een initiatief van de Communistische Partij en Mao
beginnend met de letter ‘W’. Ook had elke serie
Ze Dong. Het tijdperk wordt gekenmerkt door
een titel, zoals dit al vanaf de stichting van de
verheerlijking, propaganda en een campagne tegen
Volksrepubliek China in 1949 de gewoonte was.
alles wat anti-revolutionair of als bourgeois gezien
Alle zegels hadden als thema politieke propaganda,
kon worden. Openbare executies waren aan de
verheerlijking van Mao met het rode boekje en de
orde van de dag en deze vonden vaak plaats in
visie van Mao (bv. in de vorm van uitspraken en
stadions onder luid gejoel van Mao-volgelingen of
gedichten). Van alle uitgiften zijn FDC’s bekend
gewoon op straat. Jeugd organiseerde zichzelf in
(Afb 1). De oplagecijfers liggen niet onder de
Red Gards en vermoordden docenten,
aantallen van de series die in de jaren ervoor of
wetenschappers, ja soms zelfs de eigen ouders.
erna zijn uitgegeven. De oplage van Mao’s
Stond het stoplicht op rood, dan werd er juist
Instructions (W10, Michel no. 1020-4) is
doorgereden. Maobuttons werden door de huid op
bijvoorbeeld 75 miljoen (Afb 2) en staat genoteerd
het lichaam gestoken, zó groot was de liefde voor
met een cataloguswaarde van € 11.000. In het
Mao. Chaos en waanzin alom. Het aantal
zelfde jaar verscheen in Nederland een serie
slachtoffers is nog steeds onduidelijk. Schattingen
variëren van 1 tot 7 miljoen. Filatelie werd als
China Filatelie 2015
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kinderzegels (NVPH 912-6) met een oplage van 2,3
mln series, thans genoteerd voor € 4,90.

De hoge prijzen worden dus in eerste instantie
bepaald door de vraag. Inmiddels is de markt
dusdanig afgeroomd, dat het aanbod schaars is
geworden en dan is de cirkel rond. Het grootste
deel van deze zegels bevindt zich thans in China en
doet dienst als belegging. De oorzaak van de hoge
prijzen is een hoofdstuk apart, mogelijk kom ik daar
in toekomst eens op terug.

Vele jaren was China geen lid van de UPU.
Ofschoon de waarden wel in Arabisch schrift
werden vermeld gebeurde dit niet met de
landsnaam, een voorschrift van de UPU. Pas in 1972
werd China erkend, naast Taiwan dat tot dat jaar
wel al erkend werd.

Het leger bepaalt

De uitgifte van zegels was onderwerp van politieke
spanningen. Het leger had zeer veel macht bij het
uitgiftebeleid. Ik geef u als voorbeeld hoe de
uitgifte van W8 (Michel 1009) tot stand kwam (Afb
3).

december 1967 gaf de militaire afgevaardigde van
het ministerie van Post opdracht aan de drukkerij

2
een serie gelegenheidszegels uit te geven voor de
komende marine-conferentie. De drukkerij zette
diezelfde avond nog een aantal ontwerpers aan het
werk. Om 12 uur de volgende dag waren 3
ontwerpen gereed die aan de drukkerij werden
voorgelegd. De enkele reactie was dat er alleen
goud en rood gebruikt diende te worden bij het
ontwerp. De militaire controlecommissie van het
ministerie van Post besloot dat de inscriptie in goud
moest worden gedrukt op een rode achtergrond.
Op 14 december werd het ontwerp goedgekeurd
door de Centrale Culturele Revolutie Groep. De
directeur generaal van de posterijen en het
Postzegeluitgiftebureau wisten nog niets! De
militaire afgevaardigde gaf het ministerie van Post
opdracht dat er meteen gestart moest worden met
het drukken. Terstond werd de opdracht verstrekt
om 10 miljoen zegels te drukken en zo geschiedde.
Onder tijdsdruk kwam het aantal geproduceerde
zegels lager uit dan de opgedragen 10 miljoen.
Later is er een tweede druk geweest (op iets
dunner papier). Dit ‘uitgiftebeleid’ past geheel in de
chaotische omstandigheden van die tijd.

The five treasures

Nu ter zake. Ofschoon de zegels van de

3

Culturele Revolutie schaars en gewild zijn is er altijd
baas boven baas. Er zijn 5 zegels die echt zeldzaam
zijn en deze zal ik behandelen op volgorde van
zeldzaamheid en zal daarbij beginnen met de meest
voorkomende en eindigen met de zeldzaamste.

Op 29 november 1967 schreef Lin Biao de leuze ‘De
zeeën bedwingen hangt af van de stuurman,
revolutie maken van de gedachten van Mao‘. Deze
leuze was bestemd voor een marineconferentie. In
China Filatelie 2015
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Taiwan had dus ook rood gekleurd moeten zijn en
het zegel werd daarom direct teruggetrokken.

4
Nr 5: Kleinformaat ‘Het gehele land is rood’ We
beginnen bescheiden met op de 5e plaats het meest
voorkomende en ´goedkoopste´ zegel (Afb 4). Op 25
nov. 1968 verscheen dit zegel, door de Chinese
posterijen genummerd W14 met als titel ‘The Whole
Country is Red’. Het staat inmiddels genoteerd in de
Michel als nr. A1027 met een cataloguswaarde van €
100.000 voor een postfris exemplaar. Het hierboven
afgebeelde exemplaar is in 2011 geveild voor €
92.000,-. Inmiddels zijn er honderden exemplaren
bekend. De meeste zijn gerepareerd, maar dat maakt
in opbrengst niet veel uit, zolang het zegel maar
zorgvuldig is gerepareerd.

6
Alles met deze zegel schijnt te bestaan. Er zijn
zegels verkocht aan de balie en gebruikt (Afb 5). Er
zijn brieven (Afb 6) (mij zijn drie brieven bekend, maar
het is vrijwel zeker dat er meer bestaan), blokken van
vier (Afb 7) en er is zelfs een compleet vel van 50
exemplaren bekend.

afb. 5 Een exemplaar gestempeld 惠州 (Huizhou) op
de dag van uitgifte: 25.11.1968
Onderaan het zegel staat het drietal: peasant, worker
& soldier, zwaaiend met het rode boekje. Boven
staat de Volksrepubliek China afgebeeld met hierin
de tekst 全国山河一片红 (= The Whole Country is

Red). Het zegel heeft tanding 11½ x 11 en werd
gedrukt in vellen van 50. Kort na de uitgifte werd
ontdekt dat Taiwan (het eilandje rechtsonder) wit
i.p.v. rood was. In de filosofie van de China (én
Taiwan!) vormt Taiwan een onderdeel van de China.
Het wordt nog steeds als ‘opstandige provincie’
beschouwd, die eens ingelijfd zal worden door China.
China Filatelie 2015
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De ontwerper 万维生 (Wàn wéi shēng) heeft jaren
lang gevreesd voor de doodstraf, maar heeft
gelukkig jaren later zijn verhaal kunnen doen.

Er is een alternatieve theorie. Deze luidt dat het
zegel is teruggetrokken omdat de in de Chinese
Zuidzee gelegen eilandengroepen Xisha en Nansha
niet zijn afgebeeld. Deze zijn inderdaad niet
afgebeeld. De eilandengroepen worden opgeëist
door Taiwan en Vietnam. Zo is in 1974 door
Vietnam tevergeefs getracht Xisha te veroveren.
9

De eilandengroepen zijn echter zo klein, dat als
deze wel zouden zijn afgebeeld op het zegel, deze
nog steeds niet zichtbaar zouden zijn. Persoonlijk
vind ik deze theorie daarom niet geloofwaardig.

Vast bezoeker van de bijeenkomsten van de
Studiegroep China Filatelie was een (inmiddels
overleden) Duitse handelaar, dhr. Karl Julius, die ik
mij herinner als een buitengewoon joviale man met
veel goed en exclusief materiaal. In de jaren ’70
had hij af en toe een klein stokboekje met dit zegel
erin. Men wist destijds niet wat het was.
Afhankelijk van de kwaliteit vroeg hij er doorgaans
maximaal 100 gulden per zegel voor. Dat waren
nog eens tijden.

Recente vervalsingen van dit zegel zijn kwalitatief zó
bizar geavanceerd dat een aantal keurmeesters deze
zegels principieel niet meer keurt. Slechts aan
fragmentarische kernmerken zijn de vervalsingen te
herkennen. Dit geldt overigens ook voor de strip op
afb. 2.

postkantoren de zegels te retourneren voor
vernietiging.

9
Er zijn postfrisse en (postaal) gebruikte exemplaren
bekend van goede kwaliteit. Ook bestaan er
ongetande exemplaren. Nog niet is duidelijk of het
hier om drukuitschot gaat of om vervalsingen. Ook is
er een blok van 4 bekend (Afb 9). Dit postfrisse blok is
in 2011 geveild voor € 1.015.000. Het zegel staat in de
Yangcatalogus genoteerd als nr. W84.

8

Nr 4: ‘Notitie aan onze Japanse
arbeidersvrienden’

Het bestaan van dit zegel (Afb 8) is al bekend vanaf
de jaren ‘70.
In september 1968 stond er een zegel op het
uitgifteprogramma met als titel ‘Chairman Mao ’s
Inscription to Japanese Worker Friends’. De uitgifte
ging uiteindelijk niet door omdat er door de Japanse
regering was geprotesteerd tegen deze uitgifte. Japan
was bang dat uitgifte zou leiden tot revolutionaire
activiteiten onder een deel van de Japanse bevolking.
Hoewel de relatie met de Japanners nooit echt goed is
geweest heeft China toch besloten de uitgifte niet
door te laten gaan. Veel postkantoren waren echter al
bevoorraad en het postkantoor in Hebei had tegen de
voorschriften in, vóór de voorgenomen uitgiftedatum
al zegels verkocht. Beijing verstrekte de order aan alle
China Filatelie 2015
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Nr 3: Great Victory

Dit zegel (Afb 10) staat inmiddels genoteerd in de
Michel tussen nr. 1034 en 1035 als nr. VI met een
cataloguswaarde van € 260.000 voor een ongebruikt
exemplaar zonder gom. Vreemd want mij is geen
enkel bestaand exemplaar bekend zonder gom. Alle
bekende ongebruikte exemplaren zijn namelijk
postfris. Gestempeld staat het genoteerd voor €
20.000 (probeer hem hier maar eens voor te krijgen!
Een gestempeld exemplaar ‘doet’ ongeveer het 10voudige…). Ook geeft Michel aan dat het zegel niet
uitgegeven is, maar dat dit in 1969 de bedoeling zou
zijn geweest. Het zegel is echter wél uitgegeven, maar
direct terug getrokken. En wel in 1968 en niet in
1969. Waarschijnlijk hebben ze die datum afgeleid uit
10

het stempel op een ontdekt zegel: 12.08.1969. Een
catalogus als Michel hoort vaker de bel luiden, maar
weet niet waar de klepel hangt.

12

Nr 2: Map & Victory

11
Er zijn postfrisse en gestempelde exemplaren bekend,
alsmede een postfris blok van 4 (Afb 11). op
31.01.2010 in Hong Kong geveild voor € 806.500,-.

De fout die gemaakt is bij het ontwerp van boven
beschreven zegel nr 5: ‘The whole country is red’ is
eveneens gemaakt bij een ander zegel (Afb 12). Het
zegel heeft als afbeelding de plattegrond van de
China, een arbeider, boeren en soldaten. Het zegel is
buitengewoon zeldzaam en staat staat ook wel
bekend als het
‘Grootformaat’ van ‘Het gehele land is rood’.

Een postkantoor in de plaats 石家莊

(ShiJiaZhuang) in de provincie 河北 (Hebei) had het
zegel al aan het loket verkocht, vóór de officiële
uitgiftedatum en vóórdat de order kwam alle
voorraden te retourneren.

De vraag waarom het zegel terug is getrokken is niet
duidelijk. Aan de zijde van de wuivende Mao staat Lin
Biao. Lin Biao was aanvankelijk een vertrouweling van
Mao maar kwam later in diskrediet en werd als antirevolutionair bestempeld. Hij werd er van verdacht
een coup te willen plegen. Toen hij probeerde te
vluchten naar het buitenland stortte zijn vliegtuig
neer boven Mongolië. Toch kan dit niet de reden zijn
dat dit zegel teruggetrokken is. Deze kwestie speelde
zich namelijk af in 1971.

China Filatelie 2015
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Er is één postaal gestempeld exemplaar onder de
hamer geweest (Afb 13). Het was zeer laat
gestempeld: 6 febr. 1970. Hieruit blijkt dat ook dit
zegel aan het loket verkrijgbaar is geweest. Een
geknakt postfris exemplaar kwam in jan. 2010 onder
de hamer en verliet de zaal voor € 390.000. Het zegel
staat in Yang genoteerd onder nummer W83.

11

ontmoeting tussen het ‘Autumn Harvest Army’
leger van Mao en het ‘Insurrection’-leger van
generaal Zhu De, 40 jaar eerder op 1 augustus in
Nanchang. Waarom het zegel niet is uitgegeven
blijft in mysterie gehuld. Er bestaan hiervoor sinds
enkele jaren verschillende theorieën:

*

De afbeelding van het bordes op het Tien An
Men square is irrelevant in relatie tot de
gelegenheid waarvoor het zegel wordt
uitgegeven;
14

Nr 1: Het zeldzaamste van de top 5

Op nummer 1 staat het zeldzaamste zegel en
tevens het zegel met de meeste vraagtekens.
Hierboven (Afb 14) ziet u een (compleet) vals
exemplaar. Hieronder (Afb 15) staat een echt
(half) exemplaar.

*

Generaal Zhu De is niet afgebeeld op het zegel
en dat zou gezien het historische feit wel moeten.
Hem opnemen zou echter tegen de haren in strijken
zijn van de bende van 4.
* Lin Biao zou geen toestemming hebben
gegeven voor de uitgave van het zegel met een
afbeelding van Zhu De.
* De serie zou op 8 sept 1967 verschijnen, maar
de ontwerpen zouden niet op tijd zijn goedgekeurd

15
Bij het valse zegel wijkt het papier en de
tandingvorm (niet de tandingafmeting) af, maar
vooral het Chinese schrift onderaan. Het zegel lijkt
volledig te zijn ’herontworpen’. Het valse
exemplaar is gedrukt op iets dikker papier en heeft
iets té regelmatige tanding.
Het zegel kreeg als titel mee: Jinggangshan
Revolutionary Base Memorial 40th anniversary.
Het zegel heeft de bijnaam ‘Big Blue Sky’
gekregen, u begrijpt waarom. Het beeldt Mao Ze
Dong samen met Lin Biao af, vanaf het podium
neerkijkend op het Tien An Men square. Het zegel
zou onderdeel uitmaken van een serie van 4 en
stond gepland op het uitgifteprogramma in
september 1967. Het zegel herdenkt de
China Filatelie 2015

afb 16 De volledige serie
Het blijkt oorspronkelijk te gaan om een serie van 4
zegels. Inmiddels is ook bekend wat er op alle vier de
zegels is afgebeeld (Afb 16). Er is inmiddels bewijs
gevonden dat de uitgifte reeds in augustus zou zijn
goedgekeurd door het Ministry of Post &
Communications, er drukplaten gemaakt waren,
waarmee proeven zouden zijn gedrukt, maar dat de
emissie op onduidelijke gronden zou zijn
tegengehouden. In ieder geval zijn er orders gegeven
12

aan de drukkerij in Beijing dat alle zegels moesten
worden vernietigd.

deze grootste zeldzaamheid van de Chinese filatelie
uit deze periode.

Onlangs heb ik uit Chinese bronnen kunnen

Referenties:

vaststellen wat die onduidelijke gronden zijn. Het gaat
te ver om deze hier uiteen te zetten, maar het zijn
uiteindelijk de militaire krachten geweest die de
uitgifte om politieke redenen hebben tegengehouden.
Samengevat kan worden gesteld dat alles wat in die
tijd geroepen of beweerd werd anti-revolutionair
uitgelegd kon worden, hetgeen een paranoïde sfeer
veroorzaakte. De hele geschiedenis van deze uitgifte
is bekend tot aan de tijdstippen van de onderling
gepleegde telefoontjes door de betrokken instanties
toe.

The issue of W8, Ge Zhingbo
Diverse
veilingcatalogi
Guardian en John Bull

De eerste uitgifte van Chinese postzegels

Hiernaast staat de enig bekende afbeelding, te vinden
op een afgeschermde Chinese site, waar de serie te
koop is voor een megabedrag. Overigens zijn alle vier
zegels vals, zoals dit vaak gebeurt met aangeboden
materiaal in China. Maar leuk om de oorspronkelijke
afbeelding van de volledige serie eens te zien. Het
eerste zegel toont Mao met Lin Biao en zijn
kameraden. Het reeds besproken Big Blue Sky zegel
draagt de Mao-slogan ‘A single spark can start a
prairie fire’ (de eerste revolutionaire basis in China
werd door Mao gesticht en deze werd ‘spark’ (= vonk)
genoemd). Het zegel daaronder draagt de inscriptie
‘Iedere communist moet de waarheid grijpen: Het
geweer van het regime’. Op het 4e zegel staat een
gedicht (Xijiang Yue · Jinggangshan) van Mao, met een
monument.
In 1981 is het Big Blue Sky zegel voor het eerst
ontdekt in Tokyo. In 2010 is een exemplaar waarvan
de linkerzijde afgeknipt was, getoond in afb 15, in
Hong Kong geveild voor € 247.000. Het had overigens
een diagonale vouw. Ja U leest het goed, ik vergis mij
niet en ben het met u eens dat er in China andere
normen en waarden gelden als het gaat om kwaliteit.
Wij weigeren een zegel in onze collectie op te nemen
als er een tandje kort is…. Maar vaak hebben wij
alternatieven. Ik weet van het bestaan van één
compleet zegel. Ook heb ik een (slechte) afbeelding
van een tweede gezien, maar ik heb niet kunnen
vaststellen of het mogelijk om hetzelfde exemplaar
gaat. Ik geef het het voordeel van de twijfel en hou
het voorlopig op het bestaan van 2½ exemplaren van
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Interasia,

China

Chu Chang Sing
Onderstaand artikel is vertaald uit het blad ‘Post Arts
Monthly’ uit januari 1947. Ook in het vorig nummer
stond al een artikel uit dat blad. Dit keer gaat het om
een gedetailleerde bespreking van de achtergrond van
het ontwerp van de eerste uitgiften van de Chinese
post. Houd bij het lezen in gedachten dat het om een
70 jaar oud artikel van een Chinese auteur gaat.
De eerste twee uitgiften van de Chinese post staan
bekend als de “Grote en Kleine draken’ zegels. Omdat
beide series zo sterk op elkaar lijken worden ze in één
artikel samen behandeld.

A. De grote Draken serie
Uitgiftedatum: december 1878 (4e jaar KuangHsuChing dynastie)

Ontwerp: “Lung” (door westerlingen meestal ‘draak’
genoemd), ontwerp van R.A. de Villard, een Fransman
in dienst van de Douanedienst. Waarden en kleuren:
1 Candarin groen, 3 Candarin rood, 5 Candarin
donkergeel
Gedrukt door de Statistische afdeling van het
Inspectoraat Generaal van de Douane in

Shanghai op dun, bijna doorschijnend papier.
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B. De kleine Draken serie

Uitgiftedatum: 25 november 1885 (11e jaar
KuangHsu-Ching dynastie)

Ontwerp: sterk gelijkend op dat van de grote draken
(zie illustraties).
Waarden en kleuren: 1 Candarin donkergroen, 3
Candarin paars, 5 Candarin geelgroen

Gedrukt door de Statistische afdeling van het
Inspectoraat Generaal van de Douane in Shanghai
op dikker papier met ‘Yin-Yang’ watermerk.
De waarde van de zegels was vastgelegd in de oude
Zilveren Tael valuta. 1 Candarin stond voor 1/100
van een Tael.
Intermezzo – de Teal
De auteur veronderstelt in zijn artikel dat de lezer
op de hoogte is van de werking van het
geldsysteem op basis van de Teal. Dat vergt voor
dit blad echter enige uitleg. De term Tael is de
Engelse verbastering van een aan het Maleis
ontleend Portugees woord dat staat voor een

gewicht. In het Chinees wordt het karakter 兩
gebruikt, uitgesproken als liang. De tael/liang staat
voor een bepaald gewicht aan zilver. Helaas
varieerde dat gewicht van plaats tot plaats en ook
nog voor verschillende soorten gebruik. Zo werd
door de Chinese regering meest de Kuping teal
gebruikt van 37,5 g. In de handel werd veelal de
Caoping teal gebruikt, die 36,7 g woog met een
lagere zilver-standaard. De Shanghai tael woog 33,9
gram en de Haiguan tael, die gebruikt werd door de
douane, 37,8 g. Al deze verschillende versies waren
tot het eind van de Qing dynastie in 1911 in gebruik
en Chinezen waren goed bekend met de
omrekeningsfactoren tussen de verschillende
versies van de tael.
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Douanetarieven (en dus ook de door de douane
vastgestelde posttarieven) werden geïnd in
Haiguan tael terwijl handelstransacties meest in de
locale teal-valuta werden gedaan. Eén Haiguan teal
kwam gewoonlijk overeen met 1,114 Shanghai tael.
Een Shanghai tael kwam ongeveer overeen met $
1,40 in zilveren dollars. Het berekenen van de
verkoopprijs van postzegels werd door het
hanteren van deze valuta zeer gecompliceerd.
Daarom werden in 1895 bij Keizerlijk besluit de
posttarieven vastgesteld in dollars. Daarom
werden in december van dat jaar alle in voorraad
zijnde postzegels overdrukt met waarden in die
nieuwe valuta.

Dat de serie uit 1885 slechts uit drie waarden
bestond, ondanks de veranderingen in posttarieven in
de periode tussen 1878 en 1885, is toe te schrijven
aan de bijgelovigheid van de Chinezen. Dat gold zeker
voor de Manchu’s in officiële posities, die meenden
dat omdat de zegels een Lung (draak) als ontwerp
hadden het aantal zegels in de serie niet groter dan
drie kon zijn. De Lung staat immers voor de koning of
keizer en er zijn slechts drie koningen: de koning van
de hemel, de koning van de aarde en de koning van
de mensheid, de keizer.

Wat het ontwerp van de zegels betreft moet worden
benadrukt dat de ‘Lung’ en de ‘draak’ feitelijk geheel
verschillende wezens zijn, zowel qua uiterlijk als qua
karakter. De draak wordt in het westen gezien als een
gevaarlijk beest en het zou voor Chinezen belachelijk
zijn om zo’n wezen als nationaal symbool te hanteren.

Hsu Shun, de bekende taalkundige uit de klassieke
oudheid, beschreef in zijn werk over de oorsprong van
Chinese woorden de Lung als de koning van alle
reptielen, gelijkend op een slang, maar met klauwen
en hoorns. Omdat hij amfibie is duikt hij in de herfst
diep in het water en stijgt hij in de lente op naar de
top van een berg, als het tenminste bewolkt is met
kans op regen. Hij had de kracht om regen op te
wekken ten bate van alle levende wezens op aarde.
Door zijn fraaie schubben lijkt zijn lichaam glanzend of
donker. Het gaat dus om een heilig wezen en niet een
kwaadaardig monster zoals een draak. De relatie
tussen de Lung en de keizer in de Chinese historie
vormt de reden dat de Lung is gekozen als nationaal
embleem tijdens de Ching dynastie en later als
ontwerp voor de eerste Chinese postzegels. In de
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geschiedenis van de Han dynastie (206 v.c.- 6 n.c.) is
te vinden dat de moeder van de eerste keizer van die
dynastie na een dag hard werken een dutje deed aan
de oever van een meer. Zij droomde dat ze een
godheid ontmoette. Juist op dat moment barstte een
onweersbui los. Haar echtgenoot, ongerust door die
weersomslag, ging naar zijn vrouw op zoek en vond
haar tot zijn verbazing onder de schaduw van een
Lung. De daarna geboren zoon werd keizer Liu Bong,
de eerste van de Han dynastie. Hij was een man met
brede kaken, een hoog geplaatste neus en een zachte
baard die hem het voorkomen van een Lung gaven.
Hij was ambitieus en gaf niet veel om werk in het
veld. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan als
Postmeester in een onder-kantoor. Vandaar zijn
verbinding met de posterijen. Ook de geboorte van
keizer Han Wen werd in verband gebracht met de
tussenkomst van een Lung.

Dit soort verhalen mag als sprookjes klinken, maar ze
zijn ontleend aan bekende boeken van belangrijke
Chinese geschiedkundigen. Ook in vele andere
boeken wordt de Lung beschreven als symbool voor
de keizer. Het gezicht van de keizer wordt beschreven
als Lung-gezicht, zijn troon als Lung-zetel, zijn
kinderen als Lung’s nakomelingen. Ook werden de
kleren van de keizer vaak met Lung gedecoreerd. In
schilderijen wordt van de Lung meestal alleen kop en
staart afgebeeld, terwijl het lichaam achter wolken
schuil gaat.

e

Vergroting van de Lung van 1

zijn uitgestrekt naar de vier windstreken om te tonen
dat zijn macht in elke uithoek van het rijk voelbaar is.
De kostbare parel in het midden van het ontwerp
staat voor de enorme rijkdommen in de hoofdstad
van het land. Deze voorstelling van de Lung verklaart
dat die als nationaal symbool voor China is gekozen,
net als de leeuw voor Groot Brittannië, de adelaar
voor de Verenigde Staten of de beer voor Rusland.

De vertegenwoordiging van de keizer door de Lung
was ontstaan tijdens de Han dynastie, toen de
Manchu nog slechts een barbaarse stam waren. De
Manchu ambtenaren waren jaloers op die oude Hantraditie en waren daarom niet erg geïnteresseerd in
het ontwerp met de Lung, toen dat door sir Robert
Hart werd voorgelegd aan het Ministerie van
Algemene Zaken. Hart was toen inspecteur-generaal
van de douane en tevens algemeen Postmeester. Hij
presenteerde aan het ministerie ook ontwerpen uit
verschillende andere landen, waar onder dat van de
Penny Black met de afbeelding van koningin Victoria
en het watermerk met een kroon. Hij suggereerde dat
de afbeelding van de toenmalige keizer Kuang Hsu
gebruikt zou kunnen worden. Dat werd afgekeurd
omdat postzegels afgestempeld moesten worden en
omdat postzegels op brieven ook vertrapt of
anderszins oneerbiedig behandeld zouden kunnen
worden. Het zou daarom groot gebrek aan respect
voor de keizer betekenen als zijn portret op
postzegels zou verschijnen.
Ook twee andere ontwerpen, voorgesteld door de
heer H.B. Morse, functionaris bij de Chinese Douane
ter zee, werden afgekeurd. Het ging om een olifant
met een pot groenblijvende bladeren op zijn rug (zie
afbeelding) of een pagode met zes verdiepingen (zie
afbeelding).

en 2e serie

Op de postzegels staat de Lung in zijn geheel met zijn
kop omhoog, wat zijn vlucht naar de hemel in het
voorjaar suggereert. Onder de Lung zien we het
water, waarin hij in de herfst afdaalt. Zijn ogen zijn
rond en puilen uit, wat aangeeft dat hij door zijn
goede zicht het hele land kan overzien. Zijn klauwen
China Filatelie 2015
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Pagode met 6 verdiepingen
Tenslotte werd daarom gekozen voor de Lung
omdat die afgebeeld was op de nationale vlag van
de Ching dynastie die ook gevoerd werd boven elk
kantoor van de douane.

Proefdruk van ontwerp met olifant
De eerste voorstelling heeft in China symbolische
betekenis, maar de olifant wordt in China als dier uit
India beschouwd, reden om het ontwerp niet te
gebruiken.

Het tweede ontwerp werd ook verworpen omdat de
pagode in China een te gewoon en veel voorkomend
gebouw is. Bovendien had de pagode in het ontwerp
zes verdiepingen, terwijl een echte pagode altijd een
oneven aantal verdiepingen heeft.

Chinese vlag tot 1911
De tweede serie uit 1885 had vrijwel het zelfde
ontwerp als de eerste, behalve de toevoeging van
het watermerk met het Yin-Yang symbool.

Yin-Yang watermerk
Dat werd toegevoegd als aanduiding van de
geboorte van de Chinese post en de eerste serie
postzegels omdat Yin-Yang de schepping van hemel

Sensationele vondst op zolder

en aarde aan het begin van de tijden symboliseert.
Het karakter Yin staat voor donker en Yang voor
licht. Opvallend genoeg wordt ook in het
bijbelboek Genesis de schepping van de wereld
trouwens begonnen met het scheiden van licht en
donker. Het Yin-Yang symbool kan dus zowel in de
Chinese traditie als voor de schepping door God
gebruikt worden.

Onderstaand artikel is gebaseerd op een bericht uit
Linn’s Stamp News van 9 maart 2015 en berichtgeving
China Filatelie 2015
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op Linn’s Stamp Market Insight. Op de zolder van een
huis in de Engelse Cotswolds werd een sigarendoos
gevonden met o.m. 35 van de in 1882 uitgegeven
grote Draken zegel van 5 Candarins geel. In een veiling
bij een locaal veilinghuis werd de vondst aangeboden
met een geschatte waarde van 800-1000 GBP. Toen
het kavel ‘Sigarendoos met oude Chinese postzegels’
op 31 januari geveild werd, dreven vier bieders de
prijs op tot 79.000 GBP, voor welk bedrag het gekocht
werd door Allen Grant van Rushstamps.

Shanghai Local Post aanwezig waren. Toen de
missionaris in de jaren 1890 naar Engeland
terugkeerde belandden de sigarenkist en zijn inhoud
op zolder in zijn huis in de Cotswolds. De 35 zegels
omvatten een veldeel van 19 (een compleet vel had
25 zegels) en blokken van 10 en 6 zegels. Sinds 1882
zijn tot nu toe maar drie blokken postfrisse zegels van
deze waarde bekend geworden. Er is het unieke
complete vel van 25 dat in 1991 in de Starr veiling van
Sotheby’s voor GBP 374.000 werd verkocht en
inmiddels door de toenmalige koper uit Hong Kong
voor ongeveer 1 miljoen USD is doorverkocht aan de
heer Ting in China. Verder is er een blok van 8 uit de
verzameling van Beckeman en een randpaar van
uitmuntende kwaliteit dat ongeveer 5 jaar geleden
voor 100.000 USD werd verkocht.
Het gaat dus waarschijnlijk om de meest belangrijke
vondst in de geschiedenis van de Chinese filatelie en
een unieke kans om een van de zeldzaamste Chinese
zegels te verwerven.
Gibson: “Je weet nooit waar iets zal opduiken.

Allen Grant met het kistje en een veldeel
Deze had eerder contact opgenomen met Laurence
Gibson, expert voor vroeg Chinese zegels, die hun
zeldzaamheid had bevestigd. Grant en Gibson hebben
de zegels samen gekocht met het oog op
wederverkoop. De oorspronkelijke eigenaar, die
anoniem wenst te blijven, was volgens de
veilinghouder ‘verbaasd en opgetogen’. Het huis waar
de zegels gevonden werden was van een familielid
van een missionaris die in de jaren 1880 in Shanghai
had gewerkt en die de zegels had gekocht om zijn
brieven te frankeren. De zegels zijn van de tweede
druk van de grote Draken uit maart 1882 (met grotere
afstand tussen de zegels) en moeten in dat jaar
gekocht zijn, omdat ze aan het eind van dat jaar
vervangen werden door de derde druk. Het zegel is in
de Stanley Gibbons catalogus opgenomen als nr. 6
met een waarde (ongebruikt met plakker) van 19.000
GBP per stuk. De nu gevonden zegels zijn postfris!

Het is opwindend om bij zo’n ontdekking betrokken
te zijn. Je werkt je hele leven in de
hoop dat zo iets een keer gebeurt.”

Blokken van 10 en 6 zegels (zie ook omslag)

Dat de zegels in Shanghai gekocht zijn wordt
bevestigd door het feit dat in het zelfde kistje ook
verschillende enveloppen vol met zegels van de
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Alle drie de blokken zijn op 22 mei aangeboden
tijdens een veiling van Kelleher & Rogers in Hong
Kong. Wie mee wilde bieden moest als garantie
tevoren een fors deposito bij het veilinghuis
neerleggen. Vier belangstellenden deden dat. De
blokken werden eerst afzonderlijk afgeslagen en
daarna gebundeld opnieuw ingezet. Zij kostten de
koper (inclusief kosten) uiteindelijk samen US$
927.000. Een ‘bekende jonge verzamelaar van het
Chinese vasteland’ overbood daarmee een

verzamelaar uit Hong Kong en een verzamelaar uit
Taiwan.

Chinees werelderfgoed op briefkaarten II
Harald Dütting
In het vorig nummer van het Bulletin stond de eerste
aflevering van een artikel waarin de in 2000
uitgegeven sets briefkaarten met afbeelding van de
Chinese plaatsen op de lijst van Werelderfgoed van
de UNESCO. In dat artikel stonden de mapjes en de
achterzijde van de briefkaarten al afgebeeld.
Hieronder worden de volgende sets uit deze serie
getoond en besproken.
De Grote Muur
De Grote Muur werd gebouwd rond de zevende
eeuw voor Christus en in de eeuwen na de Ming
Dynastie regelmatig gerepareerd of vernieuwd.
De Grote Muur wordt beschouwd als een

schitterend stuk historische bouwkunst. Het totaal
van alle muurgedeelten bedraagt ongeveer 6700
kilometer. De Muur slingert zich door negen
provincies en autonome streken, van de Hushan
Berg op de westoever van de Yalu rivier en de
Shanhaiguan Pas aan zee in het oosten, tot de
Jiayuguan Pas in het westen. De belangrijkste
gedeelten van de Grote Muur zijn te vinden bij de
indrukwekkende Shanhaiguan Pas, Badaling,
Mutianyu en de Jiayuguan Pas met een groot aantal
torens, die als baken dienden.
De criteria 1, 2, 3, 4 en 6 van de World Heritage List
zijn van toepassing op de Grote Muur. In 1987 werd
de Muur door Unesco toegevoegd aan de World
Heritage List.

"Map of the Great Wall of China", gemaakt door Maximilian Dörrbecker (Bron: Wikipedia); verschillende
kleuren geven verschillende perioden in de bouw aan.
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In de beschrijving bij de kaarten over de Chinese
Muur (zie hierboven) wordt gesuggereerd dat het
gaat om één bouwwerk van 6700 kilometer lang. Dat
klopt niet. De Muur zoals de toeristen die
tegenwoordig kennen is de Ming-Muur (periode 1368
– 1644). Maar die is zeker geen ononderbroken
bouwwerk. Grote stukken bestaan niet meer. Met de
Ming-Muur alleen zou ‘slechts’ de afstand van
Luxemburg naar Kiev overbrugd kunnen worden. De
toeristen worden meestal naar plekken gebracht,
waar de Muur nog eindeloos lijkt door te lopen.
Wijzelf zagen de Muur in het dal bij Juyongguan, waar
aan beide kanten op de steile heuvels secties van de
Muur omhoog lopen. Maar het is duidelijk, dat er
verderop een eind aan komt.

Daarnaast zijn er allerlei stukken muur uit andere
periodes, die vaak een totaal andere lijn volgen. Op
het bovenstaande kaartje is te zien dat de
verschillende gedeeltes uit elkaar liggen.
Grote Muur - Badaling en Mutianyu sectie De
verschillende kaarten tonen:

1.
2.
3.
4.
5.

1
Badaling sectie in de lente (met bloesem)
Badaling sectie in de zomer
Badaling sectie in de herfst
Badaling sectie in de herfst
Badaling sectie in de winter
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Grote Muur - Shanhaigun en Jiayuguan Pas De
kaarten tonen:
1. Shianhaiguan Pas, de Jiaoshan berg
2. Old Dragon head, Shanhaiguan Pas
3. Kasteelmuren, Shanhaiguan Pas
4. Jiayuguan Pas (fort met bergen op
achtergrond)
5. Shanhaiguan Pas (fort met steile berg)
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Complex van gebouwen in de Wudang bergen
2

4
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Het oude complex van gebouwen in de Wudang
Bergen bij Danjiangkou, provincie Hubei, bestaat uit
niet minder dan 20.000 grote en kleine ruimten met
een totaal vloeroppervlak van 40.000 vierkante
meter. Het is een typisch voorbeeld van de Chinese
Taoïstische architectuur. De constructie begon in de
7de eeuw onder de Tang Dynastie en ging verder
onder de Yuan, Ming en Qing dynastieën. De Ming
Keizer was zelf betrokken bij de planning en bouw
van 33 gebouwengroepen. Daaronder vielen 9
Taoïstische paleizen en 9 tempels. De Keizer
beschouwde deze gebouwen als het Complex van de
Keizerlijke familie. Meer dan 500 tempels zijn
gebouwd in de tijd van de Yuan, Ming en Qing
dynastieën. In de tempels worden 7400 geheiligde
culturele voorwerpen en stenen met inscripties
bewaard. De gebouwen vallen onder de criteria 1, 2
en 6 voor cultureel bezit. De gebouwen in de Wudang
Bergen werden door Unesco in 1994 toegevoegd aan
de World Heritage List.
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Historische dorpen in Zuid Anhui

5
De kaarten tonen:

1. Zixiao Paleis
2. Verboden Stad en de Piek van de
Hemelse Pilaar

3. Bron van de Grinding Needle
4. Nanyan Paleis (met rotswand erachter)
5. De Gouden Hal

De dorpen Xidi en Hongcun, gelegen in Yixian in het
zuiden van de provincie Anhui bezitten 3600 goed
bewaard gebleven historische woningen, die een
mooi geheel vormen met het omringende
berglandschap en boerenland. Ze dateren uit de
11de en de 12de eeuw. De dorpen zijn bekend als
het Chinese Utopia en de bewoners hebben nog
steeds een eenvoudige levensstijl en een schat aan
culturele tradities. Als opmerkelijke voorbeelden
van dorpen in de berggebieden aan de
benedenloop van de Yangtze rivier werden ze aan
de World Heritage list van de Unesco toegevoegd
in het jaar 2000.
Ze voldoen aan de criteria 3, 4 en 5.
De kaarten laten zien:

1.
2.
3.
4.
5.
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Zuidelijk meer van Hongcun
De westelijke tuinen van Xidi
Xidi, historisch dorp in zuid Anhui
De Hal van Goed Fortuin, Xidi
Ingang naar de Residentie van Hongcun
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De Keizerlijke tombes van de Ming en Qing dynastieeën,
inclusief de Ming Xian Tombe, de Oostelijke Qing Tombes
en de Westelijke Qing Tombes werden aan de World
Heritage lijst van de Unesco toegevoegd in 2000. Ze
voldoen aan de criteria 1,3,4,5 en 6.

De kaarten laten zien:
1. Chong Tombe, de westelijke Qing tombes in Yixian
2. Ming Vijver bij de Ming Xian Tombe in
1
Zhongxiang
3. Yu Tombe , de oostelijke Qing Tombes in Zunhua (rode
gebouwen)
4. De stenen poort van de Tai Tombe, westelijke Qing
Tombes, Yixian
5. Stenen dieren en mensenfiguren bij de
Ming Xian Tombe in Zhongxiang

3

1
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Keizerlijke tombes van de Ming en Qing dynastieën
De Keizerlijke tombes van de Ming en Qing dynastieën zijn originele complexen, op grote schaal
geconstrueerd, zowel boven als onder de grond. Ze zijn te vinden in Beijing, Hebei, Liaoning, Anhui, Jiangsu
en Hubei en de bouw moest voldoen aan strenge eisen in verband met de begrafenisrites in de Chinese
hoogste kringen.

Zegels voor speciaal gebruik 2014
In 2002 werden de eerste twee Z-zegels in China
uitgegeven. Elk jaar nadien zijn er steeds meer
bijgekomen. Tot eind 2013 waren het er
inmiddels 31 stuks, zoals eerder in een overzicht
in het september nummer 175 van China

Filatelie is gemeld. Hier volgt de samenvatting
van nog vijf van deze Z-zegels uitgegeven in 2014.

2014-Z1: Z32 (Mi.4573) uitgegeven op 28 mei in
vellen met 15 zegels en een waarde van 1,20
yuan. Op de zegel en een gedeelte van de tab is
bamboe afgebeeld. Op de tab staat ook met een
patroon van bamboestokken het Chinese
karakter met de betekenis “bamboe”.

2014-Z2: Z33 (Mi.4594) uitgegeven op 16
augustus in vellen met 15 zegels en een waarde
van 1,20 yuan. De zegel heeft als titel “eerlijkheid
en integriteit” en heeft als afbeelding een
bronzen vat. Op de tab ziet men een scrol met de
titel in Chinese karakters.
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2014-Z3: Z34 (Mi.4633) uitgegeven op 31
oktober in vellen met 12 zegels en een waarde
van 1,20 yuan. Het is een ronde zegel met daarop
een jonk en op de tab een rood lakzegel met 4
Chinese karakters “zeilen naar uw dromen”.

2014-Z4: Z35 (Mi.4637) uitgegeven op 12
november in vellen met 15 zegels en een waarde
van 1,20 yuan. De zegel toont een kleurrijk versierd
karakter met de betekenis

“(feest)vieren”. Op de tab is een patroon te zien van
pioenrozen, perziken en een vleermuis.

2014-Z5: Z36 (Mi.4646) uitgegeven op 1 december
in vellen met 8 zegels en een waarde van 3 yuan. De
zegel heeft de vorm van een hart en vormt samen
met de tab twee in elkaar vallende harten, beiden
versierd met kleine rode en gouden hartjes. Op de
tab is tevens een gouden ring te zien met daarop de
tekst “diensten voor huwelijk en gezin” in het Engels
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en Chinees. Het is dus niet verwonderlijk dat dit stel
de titel “bruiloft” heeft meegekregen.
Sinds 2006 zijn ook de zegels met nieuwjaarsgroet
verschenen. Ook in 2014 is er weer een bijgekomen
om een groet en wens uit te brengen voor het
nieuwe jaar.

2014-HNZ1: H9 (Mi.4626) uitgegeven op 9 oktober
in vellen met 18 zegels en een waarde van 1,20
yuan met de titel “geluk”. Op de zegel ziet men een
fleskalebas ingevuld met lotussen en kalebassen. Op
1 november was ook de uitgifte van een velletje met
deze zegel samen met de 3 yuan zegel Mi.4012A die
als loterijprijs was te winnen.

D.v.E.

Gelegenheidsvelletjes
Hieronder staan weer een aantal van de velletjes afgebeeld die in de Volksrepubliek worden gemaakt met de
daarvoor bestemde Z-zegels (zie het artikel hiervoor). Dat blijft een boeiend en rijk verzamelgebied voor wie
interesse heeft in de geschiedenis, cultuur en actuele situatie in China.
In het vorig nummer van ons
Bulletin stond al een paar
velletjes voor de Asiatische
Spelen van 2010. Het velletje
hiernaast is uitgegeven ter
gelegenheid van de toen ook
gehouden spelen voor
gehandicapten.
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Hieronder een velletje dat onder het motto ‘Betoverende melodieën’ een aantal traditionele Chinese
muziekinstrumenten toont.

Bovenstaande velletjes geven aan dat ook in China de samenleving sterk wordt beïnvloed door de opkomst
van ICT en internet. Onder het motto ‘The internet changes our life’ verschenen twee velletjes met het
uiterlijk van een tablet.
China Filatelie 2015

25

Onderstaand velletje vestigt de aandacht op het belang van vakmanschap. Onder het motto ‘Ingenious
Workmanship’ worden daarvan enkele voorbeelden getoond.

Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China

5 januari – serie 2015-1

Jaar van het schaap (Yi-Wei), het achtste dier in
de twaalf jaarlijkse cyclus van de Chinese
dierenriem volgens de Chinese kalender. De
laatste zegel uit de serie van twaalf.

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met
20 zegels, een minivel met 6 zegels en het
jaarlijks terugkerende postzegelboekje met 10
zegels en een waarde van 12 yuan.
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10 januari – serie 2015-2

De nieuwjaarsgroet is een belangrijke traditionele
volksgewoonte in aanloop naar Spring Festival en
was al in gebruik voor de Qin dynastie (221-206
BC).

Een zegel van 1,20 yuan in vellen met 20 zegels en
een minivel met 8 zegels.
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Die bijeenkomst werd van 15 tot 17 januari 1935 in
Zunyi in de provincie Guizhou gehouden door het
centrale politburo van de CPC. Dit na de mislukte
strijd van het rode leger tegen de 5de omsingeling
campagne van de Kuomintang en de ondervonden
tegenslagen tijdens de lange mars. De conferentie
was een kritiek keerpunt in de geschiedenis van de
CPC.
Twee zegels met een waarde van 1,20 yuan
uitgegeven in vellen met 15 zegels.

15 januari – serie 2015-3
De

tachtigste
verjaardag
Zunyi conferentie.

van

de

4 februari – serie 2015-4

De 24 zonne-termen, gemaakt in het oude China overeenkomstig de positie van de zon op de ecliptica, omvat 24
seizoensgebonden verdeelpunten in een jaar. Elke term omvat ongeveer 15 dagen. Voor duizenden jaren zijn de
zonne-termen, een unieke fenologie kalender, een naslagwerk voor de landbouwactiviteiten en van invloed op
de steeds terugkerende productie van het land. Met de ontwikkeling van de wetenschap en technologie hebben
andere maatstaven geleidelijk de zonnetermen vervangen, maar hebben de 24 zonne-termen nog steeds enig
invloed op de landbouwactiviteiten. Deze serie zegels elk 1,20 yuan illustreren de zes termen van de lente. De
zegels zijn uitgegeven in een vel met 12 zegels, twee complete series in waaier vorm.
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22 maart – serie 2015-5

Het schilderij van schoonheden met waaier in de hand is een gekleurde zijden scrol van 33,7x204,8 cm en
momenteel in de collectie van Palace Museum. Het schilderij draagt geen handtekening van de maker maar
men beweert dat het is toe te schrijven aan Zhou Fang uit de late Tang dynastie.
Twee zegels van 1,20 yuan en een van 1,50 yuan in vellen met 15 zegels (5 series).
Tevens een blokje van 6 yuan met dezelfde afbeelding als de zegels.

Zes zegels met een wa
arde van 1,20 yuan
uitgegeven in vellen met 16 zegels.

4 april – serie 2015-6

De vierde serie met letterkundigen uit het oude
China.

18 april – serie 2015 - 7
Een beroemd natuurgebied in Yangzhou in de

Jiangsu

provincie

was

oorspronkelijk

een

stadsgracht en is later door de mens veranderd in
een meer. Vanwege de lange smalle vorm en het

(6-1) Tang Xianzu (1550-1616) schilderachtige landschap en gelijkend op het (6-2) Feng Menlong (1574-1646)
beroemde West Lake in Hangzhou kreeg dit
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(6(6(6---3)4)5) Pu Songling Hong Sheng Kong Shangren (1640(1645(1648--1715)1704)-1718) meer de naam
Slender West Lake. Het jaar 2015 markeert Yangzhou en de 1002500ste verjaardag ste geboortedag van Sun van de
stad
(6-6) Cao Xueqin (1715-1763)

China Filatelie 2015
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een

van

de

eerste

postzegel-

29

ontwerpers. Deze drie schilderijen zijn door deze reeds overleden ontwerper gemaakt.
(3-1) De lotus brug (1,20 yuan).

(3-2) Vierentwintig brug (1,20 yuan).
(3-3) Witte toren(1,50 yuan).

Uitgegeven in vellen met 16 zegels en een minivel met 3 series.

3 mei – serie 2015-8

“Journey to the West”, één van China’s
beroemde klassieke literaire werken

Twee zegels van 1,20 yuan en twee van 1,50 yuan in vellen met 16 zegels en een blokje van 6 yuan.
Bovendien nog een minivel met twee series.
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20 mei – serie 2015-9
In

het

oude

“Dulianheng”

China

genoemd,

werd

wat

metrologie

letterlijk

“gewichten en maten” betekent. Na de vestiging van de Qin dynastie in 221 BC bracht de eerste
keizer van de Qin een standaard aan in de eenheid van maat en gewicht, een belangrijke mijlpaal
voor het uniforme meetsysteem in het oude China. Op 20 mei 1875 begon door ondertekening van
Metre Convention een nieuw tijdperk door invoering van het internationaal systeem van eenheden
(SI). In 1999, tijdens de 21ste algemene vergadering van gewichten en maten, is 20 mei uitgeroepen
tot wereld dag van de metrologie.
Een zegel van 1,20 yuan werd uitgegeven in vellen van 15 zegels.

D.v.E.

Nieuwe uitgiften – Taiwan (Republic of China)
Moriyama en wordt beschouwd als een fraai voorbeeld van
klassieke architectuur.
(NT$25) Gezicht op het gebouw

24 april 2015 – Control Yuan gebouw
Het gebouw dat nu de Control Yuan huisvest was oorspronkelijk
het regeringsgebouw van de prefectuur Taihoku. Het werd
gebouwd van
1913-15
naar ontwerp van Matsunosuke

24 april 2015 – Taipei 2015 – 30e Internationale Postzegeltentoonstelling

De tentoonstelling is van 24-28 april 2015 gehouden in het Taipei World Trade Center. Op de eerste
dag van de tentoonstelling werd een serie van twee zegels met een souvenirvelletje uitgegeven. Het
thema ‘erfgoed en innovatie’ wordt tot uitdrukking gebracht in het ontwerp, opgebouwd uit
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minieme letters en cijfers. (NT$5) Cijfers 2015 vormen een beeld van een draak met een parel (zoals
op de Draken zegels van China)

(NT$25)

Letters

“30TH

ASIAN

INTERNATIONAL STAMP EXHIBITION” worden gebruikt in het beeld van twee ganzen (zoals op de
‘flying geese’ zegels) Het velletje omvat twee stel van deze zegels setenant.

25 april 2015 – Taipei 2015 – Ecologie dag

De 2e dag van de tentoonstelling heeft ecologie als thema. De op deze dag uitgegeven zegels spelen
daar op in.

(NT$10) Zwarte lepelaars overwinteren in de wetlands in de monding van de rivier Zengwen (NT$25)
De wetlands van de Taijiang zee vormen een habitat voor vele soorten steltlopers.

26 april 2015 – Taipei 2015 – Gezinsdag

De derde dag van de tentoonstelling is de Gezinsdag en de uitgifte op deze dag heeft dan ook
‘Het gezin staat voorop’ als thema en toont interactie tussen ouders en kinderen
(NT$ 5) Ouders en kinderen bouwen samen van blokken een kasteel van liefde
(NT$ 25) Ouders en kinderen rijden samen vrolijk op een tandem

Het bijbehorend velletje bevat twee zegels van 25 NT$ waarin beide ontwerpen samen komen.
China Filatelie 2015
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27 april 2015 – Taipei 2015 – Toerisme dag De vierde dag van de tentoonstelling is Toerisme dag.
De uitgifte van die dag staat dan ook in het teken van ‘Bezoek Taiwan’.
(NT$ 12) Het lantaarnfestival van Pingxi is een beroemde gelegenheid in Noord Taiwan. Er
worden vele duizenden lantaarns opgelaten, wat een fantastisch schouwspel oplevert (NT$ 25)
Xiao Liuqiu is het enige koraaleiland van Taiwan. Vaas rots, gevormd door opgetild koraal dat
verweerd is en zo breed aan de top en onderaan smal is geworden, lijkt sterk op een
bloemenvaas. Het is de meest iconische trekpleister op het eiland.

11 juni 2015 – Kruidige planten Als opvolger van de gelijknamige series uit 2013 en 2014 verschijnt
een nieuwe serie planten met medicinale en culinaire toepassingen
(NT$ 3,5) Bieslook (Allium schoenoprasum) is een bekende meerjarige plant met een bolvormige
bloeiwijze, veel gebruikt in de keuken

(NT$ 5) De bernagie (Borago officinalis), ook vaak komkommerkruid genoemd, is een gemakkelijk
herkenbare, ruwharige, eenjarige plant met blauwe bloemen.

(NT$12) De Oost-Indische kers (Tropaeolum majus) is een eenjarige, kruipende en soms klimmende,
kruidachtige plant uit de familie Tropaeolaceae. De gladde, grauwgroene bladeren herinneren aan
een wapenschild. De bloemen hebben gele, rode en oranje tinten. (NT$25) Loopkamille of Roomse
kamille (Chamaemelum nobile) De bloemen van deze plant zijn gevuld en wit. De blaadjes zijn erg
mooi en lijken op de fijnste varens. De plant heeft rustgevende eigenschappen.

21 augustus 2015 – Prehistorische vondsten van Taiwan

Aan de oostkust van Taiwan ligt het museum voor de Prehistorie. Op de zegels staan vijf schatten uit
het museum, tussen 2300 en 4000 jaar oud en gevonden op de vindplaatsen Peinan en Yanliao.
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(NT$ 5) Jade ornament in de vorm van een kikker, aan een koord om de nek te dragen

(NT$ 7) Jade buizen, in een set van vijf op de borst te dragen. De buizen zijn elk 29 cm lang en
doorboord om ze aan een draad te rijgen.
(NT$ 9) Trompetvormig jade sieraad, aan de arm te dragen, een zeldzaam 3-dimensinaal jade
voorwerp
(NT$ 12) 152 klokvormige jade kralen vormen wellicht samen een hoofdtooi.

(NT$ 20) Zegel op het velletje toont een antropomorfe jade oorring met twee figuren met een dier
boven hun hoofd.
10 september 2015 – Koraal van Taiwan Als opvolger van de begin 2014 uitgegeven serie toont deze
serie vier nieuwe soorten koraal:
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(NT$ 3,5) Montipora foliosa, steenachtig koraal dat in bladvormige kolonies groeit; breed verspreid
in de riffen rond Taiwan. (NT$5): Sarcophyton ehrenbergi, paddenstoelvormig groeiend zacht
koraal, grijs tot blauwachtig van kleur. Groeit in de wateren rond het zuiden van Taiwan
(NT$10): Ellisella robusta, struikvormig groeiend koraal met roodachtige kale takken, te vinden op
riffen rond heel Taiwan.
(NT$15): Stylaster gracilis, kolonies van dit kant-vormige koraal groeien als bomen met
waaiervormige bladeren. Die zijn wit of roze. Ze zijn te vinden op riffen rond heel Taiwan.
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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 73e veiling werd op 29 en 30 mei 2015 gehouden in Brasserie
Woudestein op het terrein van Excelsior Rotterdam.

De kavels China in deze veiling mochten zich weer in een gezonde
belangstelling verheugen en werden meest voor een flink stuk boven de
inzet verkocht.
Als voorbeeld een mooi kavel uit deze veiling:

kavel 467

VRC 1980 – Nieuwjaarszegel ‘Aapje’ (Mi 1594) in postfris hoekblok van 4 Inzet € 3800,
opbrengst € 5200
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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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