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47 e jaargang no. 179

December 2015

Redactioneel

Tegen de tijd dat u dit blad in handen krijgt is het nieuwe jaar al weer begonnen.

Dat is min of meer gebruikelijk voor ons december-nummer, maar het vol krijgen van het blad was
ook dit keer niet zo eenvoudig door gebrek aan kopij.
Des te meer waardering voor degenen die wél een bijdrage leverden: Harald Dütting zet zijn serie
over de door de Chinese post uitgegeven briefkaarten voort. Ook is er een belangrijke posthume
bijdrage van onze oprichter, Cees Mulder. Een oud artikel van hem dook op en is nog steeds erg
interessant. Het ontsluit een stukje van de postale activiteiten in China, nl. die van de
postspaarbank, met name het gebruik van spaarzegels. Vele van onze leden zullen die in hun bezit
hebben, vaak zonder dat goed te beseffen. Hendrik Oranje ontsluit verder zijn studie van de Local
Post uitgiften voor een breder publiek. De bespreking van de nieuwtjes van de Volksrepubliek en
Taiwan completeert het nummer.

Het is al met al toch weer gelukt een nummer samen te stellen waarin voor iedereen wel wat leuks
te vinden is.

De jaargang 2015 is hiermee afgerond en die telt dus maar drie nummers. Het streven is nog steeds
er jaarlijks vier te laten verschijnen, maar, nogmaals, de redactie is daartoe wel afhankelijk van uw
bijdragen!
In een recente ledenvergadering werd besproken hoe we het onderling (ruil) contact tussen de
leden kunnen bevorderen. Een suggestie was de leden de mogelijkheid te geven om via het
Bulletin te laten weten wat ze zoeken en/of wat ze aan te bieden hebben. Een prima suggestie!
Elk lid kan de tekst voor zo’n annonce aan de redactie sturen. We zullen die dan in het volgend
nummer van het Bulletin opnemen!

Bestuursmededelingen

Verslag bijeenkomst van 12 september 2015 Een twaalftal leden had de weg naar Utrecht
weten te vinden, een lid had zich afgemeld. Johan Sevenhuijsen is op vakantie dus secretaris zal
als voorzitter waarnemen. Om 10.40 opent hij de vergadering.

-

Voorzitter meldt de ontvangst van bericht dat het lid Dhr. Lutters op 15 augustus 2015 is
overleden.
Nieuwtjes – tweede zending 2015 is uitgeleverd en nota’s en incasso’s zijn de deur uit.
Penningmeester vraagt aanwezigen om de mogelijk uitstaande betaling van nieuwtjesdienst zo
spoedig mogelijk te verzorgen - Secretaris meldt namens voorzitter dat uitgave 178 van China
Filatelie gereed is en de komende dagen gedistribueerd zal worden door Dick van Eijl, in
afwezigheid van Johan.
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Voorzitter geeft op uitdrukkelijk verzoek van Johan aan dat op het ogenblik er geen kopij is voor
de volgende uitgave 179 en roept iedereen om stukjes in te zenden voor publicatie in het blad.

-

Er wordt nog een keer op gewezen dat er een vacature in het bestuur is voor
penningmeester, en dat geïnteresseerden zich kunnen melden bij het bestuur. Rondvraag:
o
Dhr. Bertens geeft aan een grote verzameling boeken/tijdschriften over Chinese Filatelie te
bezitten die hij wil afstoten en vraagt of er onder aanwezigen of er interesse is. Enkele leden geven
aan interesse te hebben en zullen hiervoor buiten de vergadering om contact opnemen met dhr.
Bertens.
o
Dhr. de Heus geeft een gepassioneerd betoog over het ontbreken van stockboeken voor
het ruilen van postzegels tijdens bijeenkomst. Er volgt een levendige discussie tussen aanwezigen
over de oorzaak hiervan en wat er mogelijk is om dit op te lossen. Sommige aanwezigen geven aan
dat hun verzameling dusdanig gevorderd is dat er weinig manco’s in de boeken zouden bevinden.
49
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Ook zou er niet bekend zijn wat er door andere leden gezocht werd. Er wordt gesuggereerd om een
soort kleine berichtjes in het blad op te nemen waar leden aan kunnen geven wat ze zoeken of
aanbieden voor het ruilen van zegels. Klaarblijkelijk is soortgelijk initiatief in het verleden niet tot
uitvoering gekomen.
Veilingmeester J. Daanen veilt de 102 kavels van veiling 214; 53 kavels werden verkocht (40
schriftelijke biedingen) en 49 kavels gingen retour.
Voorzitter sluit +/- 12.10 de vergadering.

Verslag bijeenkomst van 14 november 2015 Ondanks de problemen met het OV hadden
veertien leden de weg naar Utrecht weten te vinden waarbij drie leden zich vooraf hadden
afgemeld.

Voorzitter Johan Sevenhuijsen had zich afgemeld dus secretaris zal als voorzitter waarnemen.

Om 11.05 opent voorzitter de vergadering. - Voorzitter vraagt attentie voor de toegevoegde
mededeling aan laatste convocatie en alle toekomstige convocaties m.b.t. verzending van de
schriftelijke biedingen. Aanwezige leden hebben geen opmerkingen op dit punt. Voorzitter vraagt
attentie voor de vergaderdata zoals vastgesteld en aangegeven op convocatie van deze
vergadering. Aanwezige leden hebben geen opmerkingen op dit punt.

- Nieuwtjes – Dick van Eijl geeft aan dat hij na de tweede zending vanuit China nog niets ontvangen
heeft maar nog een grote zending verwacht met het uitstaande van 2015.

- Bestuur geeft aan dat de SCF met een stand aanwezig zal zijn op de filateliebeurs In Hilversum op 30

en 31 januari 2015. De stand zal bemand worden door Dick van Eijl en Jaap Eijkenduijn. Jaap geeft
aan dat buiten de folders de stand meer zichtbaar zou moeten worden. Hij dacht hierbij aan een
uitrolbaar banner. Dick zal kijken wat er mogelijk is op korte termijn.
- Jos Daanen geeft informatie over een filateliebeurs in Sindelfingen (Duitsland) waar uitdrukkelijk
gewaarschuwd werd door o.a. Dhr.
Haveman voor de hele knappe vervalsingen die in de markt te vinden zijn. Helaas niet alleen de
‘dure’ stukken maar ook de bij de gangbare items. Op de bewuste beurs was er ook een incident met
een verkocht item van 11.000 euro wat vals bleek te zijn.

- Bestuur geeft aan dat ze zich bewust zijn van de beperkte inhoud van de vergadering. Getracht zal
worden om in de toekomst een soort minilezing of voordracht te laten plaatsvinden. Dit vond
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vroeger ook plaats tijdens de vergaderingen maar is helaas in laatste jaren volledig weggevallen. Jos
Daanen zal enkele leden vragen of zij bereid zijn, aangezien er erg veel expertise binnen de
studiegroep is, die mogelijk gedeeld kan worden.
- Er wordt nog een keer op gewezen dat er een vacature in het bestuur is voor penningmeester en dat
geïnteresseerden zich kunnen melden bij het bestuur. - Rondvraag: o Dhr. van Doornen geeft aan
dat het mogelijk is een advertentie te plaatsen in (nog uit te brengen) Stanley Gibbons catalogi. Het
bestuur buigt zich daarover.
- Veilingmeester J. Daanen veilt de 109 kavels van veiling 215. Er zijn 46 kavels verkocht (20
schriftelijke biedingen) en 63 kavels gingen retour.
- Voorzitter sluit +/- 12.15 de vergadering.
W.Terlouw

Banner voor beurzen

Onderstaande grootformaat banner is voor gebruik bij beurzen gemaakt door Dick van Eijl.
Hulde!

De postspaarbankzegels van China
Cees Mulder
De oudere leden van onze studiegroep zullen goede herinneringen hebben aan Cees Mulder, de
initiatiefnemer voor onze Studiegroep en jarenlang voorzitter en erelid. Een aantal jaren geleden
overleed Cees helaas. Onlangs kreeg ik via via een artikel in handen dat Cees publiceerde in het
Maandblad Filatelie van oktober 1969 (!). Zijn werk aan de Spaarbankzegels van China is echter
nooit in ons Bulletin verschenen, daarom nemen wij dit artikel hieronder over. Iedere China
verzamelaar heeft wel een aantal van deze zegels in handen gehad, veelal zonder er iets vanaf te
weten. Daarom is het extra leuk nu alsnog dit facet uit ons verzamelgebied onder de aandacht te
brengen met een artikel van Cees.
Het fenomeen ‘postspaarbank’ en het bestaan van spaarzegels zal de oudere lezers overigens uit
eigen ervaring wellicht ook nog wel bekend zijn, want dat systeem bestond ook in Nederland.
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Inleiding

De postspaarbankzegel is een ,,enfant terrible" in de China filatelie. De oorzaak hiervan is dat veel
archieven van de Chinese postadministratie gedurende de oorlog verloren zijn gegaan. Bovendien is
er aan deze zegels nooit veel aandacht geschonken.

Het is te danken aan de Amerikaan A. W. Bendig dat deze zegels bekend zijn geworden. Hij besprak
in The China Clipper van 1944 voor het eerst de uitgifte van de spaarbankzegels van dat jaar. In 1953
heeft hij in hetzelfde blad alle hem toen bekende zegels beschreven.
Een Australische postzegelhandelaar heeft met de hulp van Bendig de enige catalogus omtrent deze
zegels in een beperkte oplage in 1956 uitgegeven.

Geschiedkundige gegevens

Bij presidentieel besluit van 24 november 1918 werd tot oprichting van de Postspaarbank besloten.
Op l juli 1919 werden in elf van de voornaamste kantoren loketten van deze dienst geopend. Einde
1919 waren er al loketten in 81 postkantoren en 219 tegen het eind van 1920.
Omdat de ontwikkeling in de eerste jaren trager ging dan verwacht, werd in 1920 de rente van 4½
% verhoogd tot 5 %.
Van meet af aan zijn twee vormen van inleg gevolgd. Namelijk met spaarbankboekjes, waarvan er
tegen het eind van 1920 ruim 8000 waren uitgegeven, en met spaarkaarten. De laatste dienden
vooral voor kleine bedragen. Als betaalbewijs diende de spaarbankzegel. Een mooi voorbeeld van
zo’n spaarkaart met zegels staat op de voorkant van dit Bulletin. Die kaart stamt uit 1931 en is in
Shanghai gebruikt.
In de periode van 1919 tot 1940 werden als spaarbankzegels gewone frankeerzegels gebruikt. Zij
waren met een overdruk voor dit doel geschikt gemaakt.

Tijdens de oorlog heeft de directie van de posterijen aan de regionale postkantoren opdracht
gegeven de postzegels zelf over te drukken. Hierdoor zijn veel verschillende opdrukken ontstaan.
In 1944 zijn de eerste speciaal gedrukte postspaarbankzegels uitgegeven. Deze zijn tot midden
1949 gebruikt.

In de Volksrepubliek China zijn de postspaarbanken spoedig overgegaan tot het gebruik van
gewone postzegels. Als spaarbankzegels gebruikt zijn zij alleen te herkennen aan het gebruikte
stempel.

In de Republiek China (Taiwan) heeft men vrijwel uitsluitend gewerkt met spaarbankboekjes (zie
de afbeelding). In oktober 1962 echter heeft de directie van de postspaarbanken van Taiwan een
serie spaarzegels uitgegeven tezamen met een serie spaarkaarten. Deze uitgiften dienden om het
jeugdsparen te bevorderen. Afbeelding toont de zegels gemonteerd in een kaart. In januari 1966
is de uitgifte van deze zegels en kaarten gestaakt wegens de te geringe belangstelling.
In de staat Mandsjoerije, in 1932 met medewerking van de Japanse bezettingsautoriteiten
gesticht, is het bestaande postspaarsysteem voortgezet. Slechts één zegel daarvan is bekend.

Verantwoording van de gevolgde typering

Bendig gebruikt in zijn catalogus een indeling op de vermoedelijke chronologie. Bovendien hield hij
ook rekening met het gebied van geldigheid en/of uitgifte. Hoewel dit systeem in het algemeen bij
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catalogussen wordt gevolgd, levert het in het gebruik bezwaren op bij het zoeken naar weinig
bekende zegels. Dit geldt temeer als het zegels betreft die niet zonder meer kunnen worden gelezen,
zoals dit het geval is bij Chinese zegels.
Het hier gevolgde systeem gaat uit van de meest markante kenmerken van de zegels. De praktijk
heeft geleerd dat op deze wijze verreweg de meeste zegels snel kunnen worden gedetermineerd.

Als hoofdindeling voor de nummering is gekozen voor:
03 Postzegels als spaarbankzegels overdrukt. 04 Speciaal gedrukte spaarbankzegels

05
06

Stempels gebruikt bij de spaarbanken.
Postzegels
als
propaganda
voor
(post)sparen

het

In de index gebruikte afkortingen:
SYS Sun Yat Sen
CTC Central Trust Chungking
NY

de la Rue New York

DT

Dah Tung Book Cy

PPN Paicheng Printing Nanping

INDEX van bekende zegels/stempels

03 Postzegels als spaarbankzegels overdrukt 0301 Overdruk:

vertaling: Te gebruiken als spaarbankzegel kleur: violet datum van uitgifte: juli 1919
030101 op: 5 c Jonk Waterlow's 1913
5 c Jonk Pekingdruk 1915

10 c Jonk Pekingdruk 1915

Om gestolen zegels te kunnen identificeren zijn deze door verschillende postkantoren met de
naam van de plaats van verkoop overdrukt:
China Filatelie 2015
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030102 Extra overdruk: Shanghai kleur: blauw op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915 10 c
Jonk Pekingdruk 1915
030103 Extra overdruk: Chekiang:

kleur: zwart op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915 10 c Jonk Pekingdruk 1915 kleur:
violet op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915
10 c Jonk Pekingdruk 1915
030104 Extra overdruk: Chili-Hopei:

kleur: zwart op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915
10 c Jonk Pekingdruk 1915

030105 Extra overdruk: Kansu:
kleur: zwart

甘肅

op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915 10 c Jonk
Pekingdruk 1915

030106 Extra overdruk: Peking:
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kleur: zwart op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915 10 c Jonk Pekingdruk 1915 kleur:
violet op: 5 c Jonk Pekingdruk 1915
10 c Jonk Pekingdruk 1915
0302

Overdruk:

vertaling: Te gebruiken als spaarbankzegel kleur: rood jaar van uitgifte 1933

030201 op: 5 c SYS tweede uitgifte 10 c Martelaren eerste uitg.
Evenals bij 0301 zijn door verschillende postkantoren de zegels extra overdrukt:
030202 Extra overdruk: Chekiang (zie 030102) kleur: zwart op: 5 c SYS tweede uitgifte 10 c
Martelaren eerste uitg. kleur: violet op: 5 c SYS tweede uitgifte 10 c Martelaren eerste uitg.
030203 Extra overdruk: Fukien:
kleur: violet op: 5 c SYS tweede uitgifte 10 c Martelaren eerste uitg.
030204 Extra overdruk: Hopei:
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kleur: violet op: 5 c SYS tweede uitgifte 10 c Martelaren eerste uitg.
030205 Extra overdruk: Kansu:

kleur: violet op: 5 c SYS tweede uitgifte 10 c Martelaren eerste uitg.
030206 Extra overdruk: Peiping:
kleur: rood op: 5 c SYS tweede uitgifte 10 c Martelaren eerste uitg.
030207 Extra overdruk: Shanghai

kleur: zwart op: 5 c SYS tweede druk 10 c Martelaren eerste druk
De volgende groep overdrukken zijn alle in het jaar 1943 uitgegeven. Evenals de postzegels uit
deze tijd vertonen de overdrukken een grote verscheidenheid van type en afmeting. De oorzaken
van deze verscheidenheid zijn:

*

De geleidelijk toenemende inflatie maakte het noodzakelijk de posttarieven te
verhogen. De waarden van de postspaarbankzegels gaan ongeveer parallel aan het tarief voor een
binnenlandse brief van 15 en van 30 gram; * de slechte verbinding van de zetel van de Directie der
posterijen in Chungking met het niet door de Japanners bezette gebied maakt het retour zenden
van zegels én het daarna distribueren van overdrukte zegels moeilijk en
riskant;

*

door het bombardement van Chungking in 1943 door de Japanners waren vele drukkerijen
verwoest.
Door deze omstandigheden genoodzaakt heeft de Directie van de posterijen aan de provinciale en
aan sommige lokale postkantoren instructies gezonden op welke wijze gewone frankeerzegels tot
spaarbankzegels moesten worden overdrukt. Dezen hebben dit ieder naar eigen inzichten en
mogelijkheden gedaan. De hoofdgroepen zijn, ingedeeld naar de vorm van de overdruk.
0303 Overdruk:

veranderde waarde $ l
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030301 Afmeting A x B x C = 12,5 x 6,5 x 20 mm

kleur: rood provincie van uitgifte: Anhwei op: 10 c SYS vijfde uitgifte CTC 20 c
SYS vijfde uitgifte CTC
25 c SYS vijfde uitgifte CTC
50 c SYS vijfde uitgifte CTC

030302 Afmeting A x B x C = 12,5 x 6 x 17 mm kleur: zwart provincie van uitgifte: Anhwei op: 40 c
SYS vijfde uitgifte CTC
030303 Afmeting A x B x C = 15 x 10 x 15,5 mm in plaats van $1: 5 chow:

kleur: zwart provincie van uitgifte: Chekiang op: 20 c SYS vijfde uitgifte CTC 25 c
SYS vijfde uitgifte CTC
40 c SYS vijfde uitgifte CTC
$ l SYS vijfde uitgifte CTC

030304 Afm. A x B x C = 12,5 x 6 x 17 mm; aan de tekst is (tussen haakjes) het karakter huan
toegevoegd:

kleur: zwart provincie van uitgifte: Anhwei op: 10 c SYS vijfde uitgifte CTC 20 c SYS
vijfde uitgifte CTC
20 c idem, rechterkolom verschoven
25 c SYS vijfde uitgifte CTC
25 c idem, kopstaand
0304

Overdruk:
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vertaling: spaarbankzegel provincie van uitgifte: Kiangsi

030401 Kleur: zwart op: 50 c SYS vijfde uitgifte CTC $ 5 SYS vijfde uitgifte CTC
kleur: rood op: 50 c SYS vijfde uitgifte CTC
$ l SYS vijfde uitgifte CTC
$ l idem, kopstaand

$ 2 SYS vijfde uitgifte CTC
$ 5 SYS vijfde uitgifte CTC
0305 Overdruk:

Vertaling: spaarbankzegel

Van deze overdruk is een groot aantal afmetingen gevonden. We delen de typen in naar de afmeting
A x B, gemeten in mm. Van verschillende overdrukken is vastgesteld in welke provincie zij zijn
gemaakt. Analoge typen zijn daarnaar ingedeeld. Van sommige overdrukken kon de herkomst niet
worden vastgesteld. (Na het schrijven van dit artikel is het boekje van Marsh over de
postspaarbankzegels verschenen, waarin een goed overzicht is
opgenomen, zie literatuurlijst - red)
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Verschillende versies van deze opdruk
030501 A x B = 10,5 x 12,5 Overdrukt in Chengtu (Szechwan) kleur: rood op: 30 c SYS vijfde
uitgifte CTC kleur: zwart
030502 A x B = 11 x 13 plaats van overdruk onbekend kleur: zwart op: 50 c SYS
vijfde uitgifte CTC
030503 A x B = 11,5 x 12 overdrukt in Fukien kleur: zwart op: 50 c SYS vijfde uitgifte
CTC op: 30 c SYS vijfde uitgifte CTC
030504 AxB = 12x 11,5 overdrukt in Kansu kleur: zwart
op: 50 c SYS vijfde uitgifte CTC
50 c idem, dubbele overdruk waarvan één kopstaand
$ l SYS vijfde uitgifte CTC
$ l idem, kopstaand

030505 A x B = 12 x 12 overdrukt in Fukien kleur: rood op: 30 c SYS vijfde uitgifte
PPN kleur: zwart
op: 50 c SYS vijfde uitgifte CTC 50 c, idem, kopstaand
030506 A x B = 12 x 12,5

plaats van overdruk niet bekend

kleur: zwart op: 30 c SYS vijfde uitgifte CTC $ l SYS vijfde uitgifte CTC
$ l idem, dubbele overdruk
030507 A x B = 12 x 13,5, grote karakters overdrukt in Kansu kleur: zwart op: 10 c SYS
vijfde uitgifte CTC 20 c SYS vijfde uitgifte CTC
30 c SYS vijfde uitgifte CTC

50 c SYS derde uitgifte DT zonder watermerk 50 c SYS derde uitgifte DT met watermerk
China Filatelie 2015
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$ 2 SYS derde uitgifte DT zonder watermerk
030508 A x B = 12 x 14,5 overdrukt in Kwangsi kleur: rood op: 20 c SYS vijfde
uitgifte CTC 40 c SYS vijfde uitgifte CTC kleur: zwart op: 40 c SYS vijfde uitgifte
CTC 40 c idem, sterk verschoven
50 c SYS vijfde uitgifte CTC
030509 A x B = 13 x 11,5 overdrukt in Fukien kleur: rood op: 10 c SYS vijfde
uitgifte CTC 30 c SYS vijfde uitgifte CTC
030510 A x B = 13 x 13 overdrukt in Kansu kleur: zwart op: $ l SYS vijfde
uitgifte PPN $ l SYS derde uitgifte DT
$ 2 SYS derde uitgifte DT
030511 A x B = 14 x 12 overdrukt in Fukien kleur: rood op: 30 c SYS vijfde uitgifte
PPN 30 c SYS vijfde uitgifte CTC kleur: zwart
op: 30 c SYS vijfde uitgifte CTC 30 c idem, kopstaand
030512 A x B = 14 x 13 overdrukt in Chekiang kleur: rood op: 20 c SYS vijfde
uitgifte CTC 25 c SYS vijfde uitgifte CTC 40 c SYS vijfde uitgifte CTC 030513 A x B
= 14 x 13,5 overdrukt in Chungking kleur: zwart op: $ l SYS vierde uitgifte CTC $
2 SYS vierde uitgifte CTC
030514 A x B = 14 x 15 overdrukt in Kansu kleur: zwart op: 10 c SYS vijfde uitgifte CTC 20 c SYS
vijfde uitgifte CTC 25 c SYS vijfde uitgifte CTC
030515 A x B = 14,5 x 12 plaats van overdruk niet bekend kleur: rood op: 30 c SYS vijfde uitgifte
CTC kleur: zwart op: 30 c SYS vijfde uitgifte CTC 30 c idem, kopstaand
030516 A x B = 14,5 x 12,5 plaats van overdruk niet bekend kleur: rood op: 30 c SYS vijfde uitgifte
CTC
030517 A x B = 15 x 12 overdrukt in Chekiang kleur: zwart op: 50 c SYS vijfde uitgifte CTC
030518 A x B = 15 x 12,5 plaats van overdruk niet bekend kleur: zwart op: 50 c SYS vijfde uitgifte
CTC
030519 A x B = 15 x 13 overdrukt in Hunan kleur: zwart op: 50 c SYS vijfde uitgifte CTC $ l SYS
vierde uitgifte NY
$ 2 SYS vierde uitgifte NY
030520 A x B = 15 x 13,5 plaats van overdruk niet bekend kleur: zwart op: 50 c SYS vijfde uitgifte
CTC
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030521 A x B = 15,5 x 12,5 plaats van overdruk niet bekend kleur: zwart op: 50 c SYS vijfde
uitgifte CTC
030522 A x B = 15,5 x 14 overdrukt in Kwangsi kleur: zwart
op: $ l SYS vierde uitgifte NY $ 2 SYS vierde uitgifte NY
030523 A x B = 16 x 14 overdrukt in Hupei kleur: rood op: 50 c SYS vijfde uitgifte
CTC $ l SYS vijfde uitgifte CTC
$ l idem, sterk verschoven $2 SYS vijfde uitgifte CTC kleur: zwart op: $ l SYS vijfde
uitgifte CTC $ 2 SYS vijfde uitgifte CTC
030524 A x B = 16,5 x 13,5 plaats van overdruk niet bekend kleur: rood op: 50 c SYS
vijfde uitgifte CTC
030525 A x B = 17 x 13,5 overdrukt in Kwantung kleur: zwart op: 50 c SYS vijfde
uitgifte CTC
030526 A x B = 17 x 14 plaats van overdruk niet bekend kleur: zwart op: 50 c SYS
vijfde uitgifte CTC
030527 A x B = 17,5 x 13,5 overdrukt in Kwantung kleur: zwart op: 50 c SYS vijfde
uitgifte CTC $ l SYS derde uitgifte DT $2 SYS derde uitgifte DT
030528 A x B = 19 x 12 overdrukt in Kweichow kleur: zwart op: $ l SYS derde
uitgifte DT
$2 SYS derde uitgifte DT
0306

Overdruk:

vertaling: Postspaarbankzegel

Hoewel de karaktergroep chuu-jin (zie afbeelding 22) niet is gedrukt, menen wij de opdruk jyechuu
joupiauw toch als spaarbankzegel te mogen vertalen. De overdrukken vertonen kleine verschillen.
Het karakter piauw — links onder — is bij sommige zegels 2,5 mm breed en bij andere 2 mm. Ook
zijn kleine verschillen gemeten in de totale afmetingen van de overdruk. Omdat deze zegels
kennelijk met de hand zijn overdrukt kunnen deze verschillen worden verklaard. De kwaliteit van
deze overdruk is in het algemeen slecht. Het is niet bekend waar deze zegels zijn overdrukt.
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030601 A x B = 12 x 14 kleur: rood op: 40 c SYS vijfde uitgifte CTC 20 c SYS vijfde
uitgifte CTC kleur: zwart op: 40 c SYS vijfde uitgifte CTC
030602 A x B = 12 x 15 kleur: zwart op: 40 c SYS vijfde uitgifte CTC
0307 Overdruk als bij 0305, echter met waardeaanduiding

overdrukt in Fukien 030701 A x B = 12 x 8 waarde-aanduiding 3 chow kleur: zwart
op: 10 c SYS vijfde uitgifte CTC
030702 A x B = 12 x 6 waarde-aanduiding 3 chow kleur: zwart
op: 10 c SYS vijfde uitgifte CTC
Beide afmetingen

zijn

gevonden

op

een horizontaal paar.

030703 A x B = 15,5 x 8 waarde-aanduiding 5 chow kleur: zwart
overdrukt in Hunan op: $ l SYS vijfde uitgifte CTC rood
$ l SYS vijfde uitgifte CTC groen
0308 Overdruk:

China Filatelie 2015

18

De postzegel is overdrukt met „Uitsluitend te gebruiken in de provincie Sinkiang", onder dit
hoofdstuk wordt hij in elke catalogus vermeld. Hieraan is de overdruk chuujin joupiauw
(postspaarbankzegel) toegevoegd.

De overdruk is met een handstempel gemaakt. De kwaliteit is zo slecht, dat de tekst in de meeste
gevallen niet is te lezen. Het vermoeden bestaat dat de overdruk door de loketbeambte werd
gemaakt.
De kleur van alle overdrukken is zwart. Deze overdrukken zijn gevonden op de volgende
postzegels:
20 c SYS tweede uitgifte voor Sinkiang

20 c Martelaren Hongkong zonder watermerk
40 c Martelaren Hongkong zonder watermerk
$ l SYS vijfde uitgifte CTC rood

$ l SYS vijfde uitgifte CTC groen

$ 2 SYS vijfde uitgifte CTC $ 10 SYS hergegraveerde derde uitgifte PPN, zowel geperforeerd als
ongeperforeerd.

04

Gedrukte postspaarbankzegels

0401 Portret van president Lin Sen uitgegeven in 1944, gedrukt door CTC op geel papier ($2 en
$5 ook op wit)
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waarde

kleur

$1

groen 10½
,
ongetand
blauw 10½ , 13

5 chow
$2
$5

rood

bruin

perforatie
10½ , 13

13,

doorstoken,

13

0402 Drie munten uit de Chou-dynastie uitgegeven in 1944,gedrukt door CTC op wit papier
waarde
5 chow
$1
$2
$5
$ 10
$ 20

kleur
grijs
groen
bruin
rood
blauw
oranje

perforatie
12½ , 13
12½ , 13
13
12½ , 13
13
12½ , 13

0403 Portret dr. Sun Yat Sen

uitgegeven in 1944, gedrukt door DT in Kanhsien Kiangsi. Waarde $ l, kleur: groen, wit papier,
perforatie 13

China Filatelie 2015

20

0404 Twee karpers

Uitgegeven door de postadministratie van Mantsjoerije. Vermoedelijke gebruiksperiode van 1942
tot medio 1945. Waarde l chow, perforatie 13. De zegels komen zowel gegomd als ongegomd
voor. Kleur oranje.
0405 Munt uit de Chou-dynastie. Uitgegeven door de postadministratie van de Republiek China
(Taiwan), in oktober 1968.

Waarden: $ l groen - grijs
$ 2 bruin - groen
$ 5 geel - grijs

05

Stempels

gebruikt

door de postspaarbanken

Alle tot nu toe gevonden stempels zijn cirkelvormige datumstempels met een diameter van 20-25
mm. Hieronder staan enkele voorbeelden uit de tijd van de Republiek en uit de Volksrepubliek
China. Het gaat (op de 1e na) om gewone, niet overdrukte postzegels die blijkens het stempel als
spaarzegel gebruikt zijn Soms treft men tussen de karakters van de plaatsnaam het karakter kow of
wu aan. Deze karakters geven de code aan van het loket of de ambtenaar. (Na het schrijven van dit
artikel is door Paul Chang een goed overzicht van de gebruikte stempeltypen gepubliceerd, zie
literatuurlijst – red)
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06 Postzegels uitgegeven als propaganda voor het sparen via de postspaarbank

0601 Uitgegeven in oktober 1944 gedrukt door CTC vier waarden $ 40, 50, 100 en
200
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0602 Uitgegeven l oktober 1956 (VRC)

Gelegenheidsvelletje

Hiernaast weer de afbeelding van een gelegenheidsvelletje dat gemaakt is met de daarvoor
bestemde ‘persoonlijke postzegels’. Dit keer is de thema de Mandarijneend. Die staat ook centraal
in een recente uitgifte van de Volksrepubliek uit augustus 2015. Deze eenden worden in China
beschouwd als een symbool van echtelijke liefde vanwege het in paren zwemmen tijdens het
broedseizoen.
gedrukt door Peoples Printing Works Peking twee waarden 4 en 8 fen

0603 Uitgegeven 1 juli 1979 (Taiwan) voor het 60-jarig bestaan van de postspaarbank
vier waarden $ 2, 5, 8 en 10

Geraadpleegde literatuur:
„Postal Regulations", uitgegeven door Ministry of Communications Directorate of
Posts Taiwan, Taipei;

The Postal Savings stamps of China, uitgegeven door China-stamps South Australia;
„Industrialisatie van China", door dr. ir. Han Tiauw Tjong.

The Postal Savings Stamps of China, William J. Marsh en J. Millard Williams, uitg. Williams,
1976

History of Postal Cancellation of China, Part VI,
Paul Chang, 1989
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Chinees werelderfgoed op briefkaarten III
Harald Dütting
In het vorig nummer van het Bulletin stond de tweede 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 het 1e artikel stonden de mapjes en de achterzijde van de briefkaarten al
afgebeeld. Hieronder worden de volgende sets uit deze serie getoond en besproken.

Huanglong

Huanglong is een streek met landschappelijke schoonheid en van grote historische waarde. Het
gebied van 1340 vierkante mijl ligt in de autonome prefectuur Songpan County, Aba Tibetan en
Qiang. De naam van de provincie is Sichuan. De sporen uit de ijstijd zijn er goed bewaard
gebleven, evenals de complexe geologische structuur en de interessante landschappen. Er is
heel veel te zien. Daaronder vallen kleurrijke poelen, besneeuwde bergtoppen, diepe kloven en
dichte bossen. De travertijnrotsen slingeren zich als een reusachtige gouden draak door
maagdelijke wouden. Een goed bewaarde, unieke streek met kleurrijke terrassen, stille poelen
en dreunende watervallen. De oerlandschappen zijn nog duidelijk herkenbaar en herbergen veel
zeldzame waardevolle planten en dieren. Huanglong Area valt onder het criterium 3 voor
natuurgebieden op de World Heritage List. Unesco voegde het gebied daar in 1992 aan toe.

1. Red Cloud Gorge
2. Zhaga watervallen (brede waterval, die van terrassen stroomt)
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3

3. De kleurrijke Poelen
4. De Xuebaoding Piek
5. Kalkrijke Tufa Stromen
Mount Huangshan

De berg Huangshan ligt in de zuidelijke Anhui
Provincie en beslaat een oppervlakte van 154
vierkante kilometer. De berg is bekend als
Schitterende Berg onder de Zon nummer 1. Er
zijn niet minder dan vierhonderd
schilderachtige locaties en de berg is verder beroemd om de fantastische pijnbomen, geweldige
rotsformaties, de wolkenzee vanaf de top en de warme bronnen. Deze berg is altijd beschouwd als
de ontstaansoorzaak van een bijzonder stuk cultureel erfgoed. Meer dan 20.000 gedichten zijn er
over geschreven en er ontstond zelfs een speciale richting, die Schilders van de Berg Huangshan
genoemd wordt. Rond de honderd gebouwen en tweehonderd inscripties op de rotshellingen zijn
tot op de huidige dag nog te zien. De criteria nummer 2 voor de connectie met cultureel erfgoed en
nummer 3 en 4 voor natuurschoon zijn van toepassing. De Huangshan berg is vanaf 1990 door de
Unesco op de lijst van Werelderfgoed geplaatst.
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3

4

De kaarten tonen:

5

1. Merkwaardige rotspieken
2. Wolkenzee
3. Aapje kijkt naar Wolkenzee
4. Watervallen
5. Pijnbomen op de Huangshan berg
Wulingyuan regio

In Zhangjiajiwe, provincie Hunan, ligt de
historisch en landschappelijk interessante Wulingyuan regio. Een gebied van bijna 397 vierkante mijl.
Er zijn schitterende bergtoppen, rustige ravijnen, prachtige watergangen, dichte wouden en
geheimzinnige grotten te bewonderen. Er zijn zelfs niet minder dan 3000 bergtoppen en 800
prachtige riviertjes te vinden. Dergelijke vreemde pieken van zandsteen kwarts zijn nauwelijks elders
op de wereld te vinden. Er zijn watervallen, meren, enorme karstgrotten, ecologische systemen, die
nog uit de oertijd stammen, en zeer zeldzame planten en dieren in deze streek. Wulingyuan Area
valt onder het criterium 3 als natuurgebied en is door de Unesco in 1992 geregistreerd op de World
Heritage List.
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1

3

4
Op de kaarten:

1. Buddhist Clouds en Celestial Mountains
2. Sneeuw in Mountain Peak Forest
3. Idyllisch tafereel bij Baizhang Gorge
4. Piek van de Son of Heaven Mountain
5. Beek in de Wulingyuan area

Nieuws over de Kewkiang Local Post
Hendrik Oranje
Een aantal jaren geleden (zie de nrs. 148, 150 en 152 van dit Bulletin) publiceerden we al
resultaten van het onderzoek van Hendrik Oranje naar de uitgiften van de Local Posts in de
verdragshavens in China, die hij eerder, in 1984-85, publiceerde in zijn ‘Newsletter Chinese
Local Post’. Hieronder nog een aantal van deze ontdekkingen, met name over de Kewkiang LP.
Kewkiang ligt in de provincie Kiangsi, ruim 700 km stroomopwaarts langs de Yangtse rivier van
Shanghai. De plaats werd voor buitenlandse handel geopend in het verdrag van Tientsin
(1858). De Local Post werd op 1 juni 1894 opgericht.
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Grootte van de vellen

In ‘Het Nederlands Tijdschrift voor Postzegelkunde’ van 1893/94 (10 pag. 271) wordt uit een
brief van de heer Benjamin geciteerd. Die schrijft dat de postzegels van Kewkiang in vellen van
25 zegels zulklen worden gedrukt. Als dat correct is zou het verklaren waarom bij een aantal
waarden de zelfde plaatfouten zowel in het linker als het rechter deel van het vel te vinden
zijn. Eerst maakten ze platen van 25 stuks en toen besloten werd toch vellen van 50 stuks te
maken maakten ze een kopie van de eerste platen en plaatsten beide platen samen in een
drukvorm. Nagegaan zou nog moeten worden of voor alle waarden een zetting met 2 blokken
van 5x5 clichétypen bestaat.

vals

Een vervalsing

echt

Recent kocht ik de 1 cent zegel (SG 13) die hierboven is afgebeeld naast het echte zegel. De
tekening wijkt duidelijk af en de letters zijn hoger. De W van Kewkiang lijkt op een omgekeerde
M; het duidelijkste verschil is dat de cijfers een geheel andere vorm hebben.

De overdrukte zegels en de opdruk Pie’h

Onbekende opdruk

Ik heb twee zegels van Kewkiang, de 15 en de 20 ct. (SG 8 en 9) die een opdruk in boekdruk hebben
met een diagonale streek (karakter Pie’h). Zie de afbeelding hierboven. Beide zegels kwamen uit
verschillende bronnen. Misschien betekent dit zo iets als ‘specimen’. Ik denk daarbij aan de oudere
Japanse zegels die voor dat doel met een penseelstreek voorzien werden. Dit is natuurlijk slechts
een vermoeden. Als iemand anders nog van deze zegels is tegengekomen of er meer van weet hoor
ik dat graag!
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gecentreerd

naar links

Afwijkende opdruk

Ik heb een blok van 20 zegels van de 1 cent op 15 ct. (SG 19). Op deze zegels wijkt de overdruk
duidelijk af van wat ik op andere losse zegels van deze waarde heb gezien. Normaal staat de top van
de 1 onder het midden van de N van ONE en de onderkant boven het midden van de N van CENT. In
dit blok staat de 1 duidelijk meer naar links, met de top onder de linker poot van de N en de
onderkant boven de linker poot van de N van CENT. Er zijn dus kennelijk meer zettingen van de
opdruk gemaakt.

Boerenopstand

Yu Lin
De Chinese geschiedenis kent vele roerige episoden van opstand en burgeroorlog. De Chinese post
besteedt daar door de uitgifte van postzegels soms aandacht aan. Hieronder de achtergrond van een
opstand van vóór onze jaartelling, in 1991 met een postzegel (J179) herdacht. Het artikel is vertaald
uit China Philately van november 1991.

Tijdens de Qin dynastie (221-206 v.o.j.) hadden de boeren een moeilijk bestaan. Ze moesten 2/3
deel van hun oogst afstaan en moesten ook nog dwangarbeid verrichten. Van de 20 miljoen mensen
die toen onder het Qin bewind leefden dienden er 1,5 miljoen voor de grensbewaking of werkten
aan de bouw van de Chinese muur. Volgens de strenge wetten van het bewind werd een ernstig
misdrijf met de dood van de pleger en zijn hele familie bestraft.
De wrede heerschappij en de belastingen van de Qin brachten de landbouwproductie schade toe en
verhevigden de tegenstellingen in de maatschappij. In 209 v.o.j. werden 900 arme boeren met Chen
Sheng en Wu Guang als leiders naar Yuyang gestuurd (tegenwoordig een voorstad van Beijing) voor
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grensbewaking. Omdat de weg beschadigd was door hevige regen werden zij in het dorp Daze (nu in
de provincie Anhui) opgehouden en konden ze hun bestemming niet op tijd bereiken. Volgens de
wet moest iedereen die te laat kwam voor militaire dienst worden geëxecuteerd. Chen Sheng en Wu
Guang besloten de begeleidende officieren te doden en de 900 boeren op te roepen het Qin bewind
omver te werpen. “Zijn die prinsen en markiezen, generaals en ministers onze echte leiders?” hield
Chen Sheng hen voor. De 900 man gingen enthousiast op de oproep in en ze velden bomen om
wapens te maken. Zo ontstond de eerste boerenopstand in China. Het opstandelingenleger nam
Daze in en daarna steden in de county Qixian en enkele omliggende counties. In minder dan een
maand groeide het opstandige leger tot 1000 bereden soldaten en tienduizenden infanteristen met
700 strijdwagens.
Na de bezetting van Chen (nu Huaiyang in de provincie Henan) riep Chen zichzelf tot koning uit en
vestigde het Zhangchu regime, terwijl het opstandelingenleger tot enkele honderdduizenden
groeide. In dat zelfde jaar veroverde het leger de Hungu pas in Shaanxi. De tweede Qin keizer
organiseerde een tegenaanval. Na een harde strijd van 2 maanden viel het opstandelingenleger
uiteen en Chen Sheng en Wu Guang kwamen bij de gevechten om. Maar de door hen
gelanceerde boerenopstand verspreidde zich snel verder. Twee andere opstandelingenlegers
onder leiding van Liu Bang en Xiang Yu groeiden snel en in 207 v.o.j. bezorgde het leger van Xiang
Yu de keizerlijke troepen een zware nederlaag en een jaar later bezette het legen van Liu Bang
Xianyang, de toenmalige hoofdstad van de Qin. De schijnbaar sterke Qin dynastie was verslagen
door een leger van boeren opstandelingen.
De boerenopstand in de laatste jaren van de Qin periode was de eerste grootschalige
boerenoorlog in China’s geschiedenis. De revolutionaire geest van Chen Zeng en Wu Guang heeft
een blijvende plek in de Chinese historie.

Op 7 juli 1991 werd herdenkingszegel van 20 fen (J179) uitgegeven voor de 2200e jaardag van de
door Chen Sheng en Wu Guang geleide boerenopstand. Het zegel toont een reliëf beeldhouwwerk
aan de voorkant van de aan hen gewijde gedenkhal in de county Xuxian, provincie Anhui.

Kunst uit Chinese grotten
Jiang Mengping
De hoogste waarden van de gewone frankeerzegels van China waren vanaf 1988 getooid met
afbeeldingen van Chinees beeldhouwwerk (serie R24). Aan China Philately van juli 1989 ontlenen
we de volgende beschrijving.
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Het ontwerp van de vier zegels is ontleend aan Chinese grotten. Die betoveren Chinese en
buitenlandse bezoekers met hun aantrekkelijkheid. De grotten bevatten kunst die de verhalen uit
de boeddhistische traditie illustreren. Het boeddhisme werd in China geïntroduceerd vanuit India
tijdens de Wei en Jin dynastieën (220-420) en beleefde zijn hoogtepunt tijdens de Sui en Tang
dynastieën (581-907). De kunst in de grotten combineert het beste van de Indiase boeddhistische
kunst en de traditionele Chinese schilder- en beeldhouwkunst. Ze tonen de Chinese vorm van het
Boeddhisme en het leven van de verschillende bevolkingsgroepen in China. Ze zijn daarom
belangrijk voor de geschiedenis van godsdienst, cultuur en buitenlandse contacten van China.

De bestaande grotten werden allemaal gedecoreerd tijdens de Wei, Tang en vroege Song dynastie
(960-1127). De beroemdste zijn de Mogao groitten in Dunhuang, de Yungang grotten, de Longmen
grotten, de Maijishan grotten en de Dazu grotten. De zegels illustreren fraai beeldhouwwerk uit de
laatste vier genoemde grotten.

2 Yuan - Boeddha beeld uit Yungang

De Yungang grotten bij Datong (provincie Shanxi) vormen een van de grootste grotgroepen in China.
Er zijn 53 belangrijke grotten met zo’n 51.000 beeldhouwwerken. De vroegste daarvan zijn gebouwd
in de Noordelijke Wei dynastie (386-534) en bevatten enorme standbeelden van Boeddha met
verschillende uitdrukkingen. Qua techniek waren die gebaseerd op de artistieke traditie uit de Qin
en Han dynastieën (221 v.o.j. – 220) en ze waren sterk beïnvloed door Indiase boeddhistische kunst
en ze oefenden op hun beurt sterke invloed uit op de grotten die tijdens de Sui en Tang dynastieën
gebouwd werden. Het centrum van de Yungang grotten zijn de ‘Vijf grotten van Tanyao’, gebouwd
door keizer Wencheng in de tijd van de Noordelijke Wei dynastie. In elk van de grotten staat een
beeld met de beeltenis van een van de vijf keizers vóór Wencheng. Het afgebeelde boeddha beeld
stond in de laatste van die grotten. Omdat de voorkant van deze grot is ingestort staat dit 13,7
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meter hoge beeld tegenwoordig in de open lucht. Dit beeld is kenmerkend voor de Yungang grotten
en toont Sakyamuni in zittende positie.

5 Yuan – Bewaker uit Longmen

De Longmen grotten liggen bij de stad Luoyang (provincie Henan). Het bouwen van de grotten
begoin tijdens de regering van keizer Xiaowen (471-77). Er zijn nu meer dan 2100 niches met zo’n
100.000 boeddhistische beeldhouwwerken, waarvan 2/3 deel uit de tijd van de Tang dynastie. De
grootste en meest indrukwekkende is de Vairocana niche in de Fengxian tempel, gebouwd in de
Tang periode. De op het zegel afgebeelde bewaker komt uit deze niche. Het 9,75 m hoge beeld
toont de wachter met felle ogen in een dreigende houding. Het beeld toont duidelijk de grote
creatieve kracht van de beeldhouwers.

10 Yuan – Boeddha uit Maijishan

De berg Maijishan (letterlijk: tarwehoop-berg) ligt in de county Tianshui (provincie Gansu). De naam
is gebaseerd op de vorm van de berg, die doet denken aan een tarwehoop. Het bouwen van de
grotten begon tijdens de Oostelijke Jin dynastie (317-420) en werd daarna voortgezet. Er zijn 194
grotten met meer dan 7600 beeldhouwwerken in klei en steen. De geboetseerde werken zijn hier
het talrijkst. De boeddha op het zegel komt uit grot 127, gebouwd tijdens de Westelijke Wei
dynastie (535-556). Het beeld met zijn smalle gezicht en slanke figuur is typerend voor het
beeldhouwwerk uit die dynastie.

20 Yuan – Meisje voert kippen uit Dazu

De Dazu grotten liggen verspreid in de county Dazu (provincie Sichuan). Ze zijn gebouwd in de Tang
dynastie, nu ruim 1000 jaar gelden. Het op de zegel afgebeelde werk is een van de fraaiste uit Dazu.
Het geeft levendig een scene uit het dagelijks leven weer: bij zonsopkomst opent het meisje de
kippenren. Twee kippen komen er met flapperende vleugels uit en vechten om een regenworm uit
de grond. Andere kippen komen op het lawaai af en een kuiken kijkt gespannen toe.

Brievenbeurs Gouda

Op de vrijdag en zaterdag voor Pasen vindt jaarlijks de Internationale Brievenbeurs plaats. Dit jaar
dus op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart, al weer voor de 23e keer. De beurs is gericht op
postgeschiedenis, poststukken, postwaardestukken, stempels en literatuur. Er zijn op de beurs een
groot aantal handelaren met een rijk aanbod aanwezig, ook uit het buitenland. Ook dit jaar vindt de
beurs weer plaats in de sporthallen ‘De Mammoet’, Calslaan 101 in Gouda. De Brievenbeurs is
gecombineerd met de Filamania postzegelbeurs en de GoldaCarta prentbriefkaartenbeurs. Het
thema van dit jaar is

Engeland en Engelse Gebieden. De openingstijden zijn vrijdag 25: 10.30 – 17.00 uur, zaterdag 26 van
10.00 – 16.00 uur.

De Postzegelvriend
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Stichting De Postzegelvriend, opgericht in 1955, stelt zich ten doel om verzamelaars te helpen bij
het opbouwen en voortzetten van hun postzegelverzameling wanneer dat door langdurige ziekte,
handicap of beperking allemaal wat moeilijker gaat. De nadruk ligt op contact, door briefwisseling
en, indien mogelijk, ook persoonlijk.
Als lid ontvangt u iedere twee maanden postzegels, bij voorkeur volgens mancolijst. Daarbij zit
een brief van de correspondent(e), die graag een brief of e-mail terug ontvangt voor antwoord.
Ieder jaar is er een bijeenkomst in Arnhem, waar leden, helpers en bestuur elkaar ontmoeten en
postzegels kunnen uitzoeken.
Daarnaast hebben we een contactblad.

U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de activiteiten van De
Postzegelvriend. U kunt onze vereniging steunen als:

•
•
•
•

Donateur
Helper
Donateur van postzegelmaterialen en overige materialen
Werver van leden, helpers en donateurs De stichting is momenteel specifiek op zoek naar
mensen die zich willen inzetten als Penningmeester, Hoofdcorrespondent of
‘Puzzelprof’
Donateur van de Stichting kunt u al zijn voor minimaal € 15,- per jaar. Uw bijdrage kunt u
overschrijven naar IBAN: NL29 INGB 00006 51629 t.a.v. Penningmeester De Postzegelvriend te
Vlaardingen. Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Nadere informatie
via
mailadres secretaris@depostzegelvriend.nl
website http://www.depostzegelvriend.nl
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3 juni – serie 2015-10

Scheepsbouwindustrie

(4-1) Yuanwang-6 ruimte monitoring schip.

(4-2) Membraan-type LNG gastanker. (4-3) Drijvend productie-, opslag- en verladingsvaartuig. (44) Torpedobootjager.
Drie zegels van 1,20 en een zegel van 1,50 yuan uitgegeven in vellen met 16 zegels, een minivel
met 2 series.

5 juni – serie 2015-11
Dag van het milieu. Met het thema “een groen leven” probeert China de bevolking hieromtrent
bewust te maken.
Een zegel van 1,20 yuan in vellen met 16 zegels en een minivel met 6 zegels.

13 juni – serie 2015-12
China Filatelie 2015
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Dankbaarheid aan vader. Ook China volgt de trend van andere landen om Vaderdag te vieren op de
derde zondag van juni.
Een zegel van 1,20 yuan in vellen met 16 zegels en een minivel met 8 zegels.
(3-1) Tianhu meer.

(3-2) “Bid voor wind” steen inscriptie.

(3-3) Het standbeeld van Laozi. Een zegel van 0,80 en twee zegels van 1,20 in vellen met 16 zegels.

1 juli – serie 2015-13
Qiantang rivier tij, is een getijde fenomeen bij de zeearm van de Qiantang rivier in de Hangzhou baai. Twee
zegels van 1,20 en een van 1,50 yuan uitgegeven in een vel met 18 zegels (6 series se-tenant).

18 juli – serie 2015-14
De berg Qingyuan bevindt zich in de noord Quanzhou voorstad van de provincie Fujian en heeft een totale
oppervlakte van 62 vierkante kilometer, met zijn belangrijkste piek 615m hoog.
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25 juli – serie 2015-15 Chinese droom, geluk van de mensen.
(4-1) Tevreden leven en werken.
(4-2) Sociale verzekering.
(4-3) Sociale harmonie.
(4-4) Prachtig leven.

Een zegel van 0,80 en drie zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 16 zegels en een blokje met
een serie.

31 juli – serie S10-2015 of 2015-T10 Beijings succesvolle bod voor de Olympische winterspelen in
2022.
Een zegel van 1,20 yuan in vellen met 15 zegels
8 augustus – serie 2015-16
China Filatelie 2015
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Bao Zheng (999-1062) was een staatsman van de noordelijke Song dynastie. Hij werd bekend om zijn
oprechtheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Zijn verhalen zijn doorgegeven via romans en opera’s.

(2-1) Lord Bao gooit met de inktsteen (2-2) Het geval Chen Shimei.

Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 12 zegels, een minivel met 3 series en een
blokje van 6 yuan.

20 augustus – serie 2015-18
De Mandarijneend. Deze eenden worden in China beschouwd als een symbool van echtelijke
liefde vanwege het in paren zwemmen tijdens het broedseizoen.

Een zegel van 1,20 yuan werd uitgegeven in vellen van 20 zegels en een minivel met 8 zegels.
23 augustus – serie 2015-19
De gele rivier. De negen zegels geven een doorlopend beeld en geeft een panoramisch uitzicht
van de natuurlijke ecologie en historische cultuur.
(9-1) De bron van de gele rivier (1,20 yuan). (9-2) Negen-bocht rivier loopt door de stad (1,20
yuan).
China Filatelie 2015
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9-3) Jiangnan buiten de Great Wall (1,20 yuan).
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(9-4) De wildernis van Hetao (1,20 yuan).

(9-5) Gouden golven bij Hukou (1,20 yuan).

(9-6) Shanxi omgeven door de rivier (1,20 yuan).
(9-7) Heluo in de bergen (1,50 yuan).

(9-8) Water charme van Centraal-China (1,50 yuan).

(9-9) De heldere rivier en de kalme zee (3 yuan). Een
velletje met de complete serie van 9 zegels.

1 september – serie 2015-17
De 50ste verjaardag van het Tibetaanse autonome gebied. Drie zegels elk 1,20 yuan met de titel: (3-1)
Prachtig Tibet
(3-2) Eendrachtig Tibet
(3-3) Gelukkig Tibet

Uitgegeven in een vel met 18 zegels (6 series se-tenant).
3 september – serie 2015-20
De 70ste verjaardag van de overwinning in de oorlog van het Chinese volk van het verzet tegen de Japanse
agressie en de antifascistische wereldoorlog.
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Dertien zegels met daarop musea, gedenktekens en memorial hall ter nagedachtenis.
Een serie van 13 zegels elk met een waarde van 1,20 yuan.
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De zegels zijn uitgegeven in 3 vellen waarin vier verschillende blokjes met vier dezelfde zegels per blokje. Alleen
zegel (13-3) is uitgegeven in een vel met 16 zegels. Tevens een blokje van 6 yuan.

17 september – serie 2015-22
De 50ste verjaardag van de totale synthese van
kristallijn boviene insuline.

Een zegel van 1,20 yuan in vellen met 20 zegels.
Op de volgende pagina staat het uitgifteprogramma
van de Volksrepubliek voor
2016

Filateliebeurs 2016

D.v.E.

De 28e FILATELIEBEURS zal worden gehouden
op zaterdag 30 januari en zondag 31 januari 2016 in
DUDOK-ARENA op het

Arenapark in Hilversum. (Adres: Arena 303). Er
zullen weer 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 zal daar ook
weer met een stand aanwezig zijn (stand 61). Ook
stands van Post-NL en de Deutsche Post zullen
aanwezig zijn, en een stand van het Maandblad
Filatelie. De beurs is geopend: zaterdag 30 januari
van 10:00 tot 17:00 uur zondag 31 januari van 10:00
tot 16:30 uur De Dudok-Arena hal heeft de entree
gelijkvloers en er is een invalidentoilet op de 1e
verdieping, via de lift bereikbaar. De ligging is ideaal,
de zaal ligt ca. 2 minuten lopen van station
Hilversum Sportpark zodat u gemakkelijk met de
trein kunt komen. Er is horeca aanwezig. De
bezoekers die toch met de auto willen komen: de
zaal ligt op enkele minuten van de afslag Hilversum
op de A27. Route: op de A27 afslag 33 Hilversum,
daarna bij het 2e stoplicht linksaf. Parkeren (vooral
op zaterdag) kan een probleem zijn! Kom liefst met
de trein.
China Filatelie 2015
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republic of China)

Sun werd geboren op 12 november 1866 en 12
november 2015 is daarmee zijn 150e geboortedag.
Aanleiding om zijn enorme bijdrage aan het tot stand
komen van de Republiek China te vieren met een serie
van twee zegels:
(NT$ 5) Portret van Sun uit 1922, met
jeugdportret op de achtergrond

(NT $ 12) Portret van Sun uit 1924, gemaakt in
Guangzhou, met op de achtergrond een schilderij van
Sun met zijn mede-revolutionairen waarmee hij in 1894
de ‘Wek China tot Leven’ beweging stichtte.
7 juli 2015 – 70e jaardag van de overwinning in de Verzetsoorlog
De oorlog met Japan duurde voor China 8 jaar en was daarmee het grootste en ingrijpendste conflict in de
moderne geschiedenis van het land. De oorlog eindigde op 14 augustus 1945 en na deze overwinning werden
Taiwan en de
Pescador-eilanden aan China teruggegeven (nadat
die vanaf 1895 onder Japans bestuur gestaan
hadden). Dit wordt gebierd met vier zgels:
(NT$ 3,5) ‘Een legioen van honderdduizend
soldaten’ was de oproep van Chiang Kai-shek om het
leger tijdens de oorlog te versterken; er werden
1.200.000 jongeren in het leger ingelijfd (NT$ 5) Foto
van Chiang Kai-shek nadat hij de overgave van Japan
via de radio bekend heeft gemaakt.
(NT$ 3,5) Overvloedige oogst (het Shimen stuwmeer)
(NT$ 5) Foto van de viering van de 18e verjaardag van de
teruggave van Taiwan in 1963

gemaakt die ritten maakt in een toeristisch
interessant gebied.

25 november 2015 – Toeristische treinreizen
De Taiwanese spoorwegen hebben op bijzondere
trajecten speciale treinen ingezet om het toerisme
met de trein te bevorderen. Drie zegels tonen enkele
daarvan:
(NT$ 5) Summer Formosa Cruise-Style Steam
Engine Train van Yuli naar Taitung
(NT$ 10) Cruise-Style Trains—South Link Line maakt
tours die op zee-cruises zijn geïnspireerd langs de
bergachtige zuidoost kust van Taiwan (NT$ 15) The
Evolution No. 1001—Jiji Line. Deze trein was vroeger
de diensttrein van de directeur-generaal van de
spoorwegen, gebruikt bij incidenten en
natuurrampen. Inmiddels hebben kunstenaars er
een sci-fi thema trein van

10 november 2015 – 150e geboortedag van Sun
Yat-sen

1 december 2015 – Nieuwjaarszegels voor 2016 Het
nieuwe jaar is het jaar van de Aap, levenskrachtig en
energiek, die een feestelijk
71
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jaar met veel geluk inluiden. De pioenrozen staan
voor de overvloedige rijkdom die dit jaar zal
brengen.

(NT$ 3,5) De aap draagt een roze perzik en
symboliseert het binnenbrengen van de welvaart
(NT$ 13) De levenslustige aap met zijn kop omhoog
staat voor het streven naar promotie (NT$ 12)
Souvenirvelletje, de twee apen met bloeiende
pioenrozen symboliseren welvaart en een lang
leven.

10 december 2015 – Opening van de zuidelijke
vestiging van het Paleismuseum
In Taibao, een stad in het zuiden van Taiwan, is een
vestiging van het Nationaal Museum geopend met
tentoonstellingen van kostbare Aziatische kunst. Dat
wordt gevierd met deze serie van vier zegels:
(NT$ 5) Rechtsdraaiende Hoornschelp, zou de kracht
hebben om schepen op zee te beschermen.
Tibetaans boeddhistisch kunstwerk, volgens het
opschrift gemaakt tijdens de regering van
Qianlong (Qing dynastie)

(NT$ 10) Indiase jade kom met deksel en twee
handvatten, een cadeau voor keizer Qianlong, die
zijn naam erin liet graveren.

(NT$ 12) Geluk, welvaart en een lang leven, een
scroll met drie godheden die deze wensen
belichamen uit de tijd van de keizer Qianlong, toont
ook een tekst van Qianlong en allerlei symbolische
attributen

(2 x NT$25) Souvenirvelletje met twee zegels die het
bovenste en onderste bord tonen van het 8e deel uit
de Tibetaanse Kangyur, die door keizer Kangxi
besteld is. De tekst is in gouden inkt geschreven op
50.000 vellen die bewaard werden in 108 delen die
elk beschermd werden met twee fraai gedecoreerde
borden, waarop godheden uit de boeddhistische
traditie geschilderd zijn.

13 januari 2016 – Kalligrafie en schilderkunst op
waaiers
Twee souvenirvelletjes die aandacht besteden aan
de rijke Chinese traditie van het beschilderen van
waaiers. Getoond wordt werk van Wen Zhangming
uit de Ming dynastie, geëerd als één van de vier
grote meesters van die periode. Het gaat om een
versvorm met zeven karakters
(qilü).

(NT$ 25) Calligrafie van Wen Zhangming
(gedrukt op papier)

(NT$ 80) Zelfde ontwerp, maar nu gedrukt op
bamboe-snippers; de eerste keer dat een op dit
materiaal gedrukte postzegel wordt uitgegeven.

D&O TRADING

CHINA, JAPAN AND FAR EAST
POSTAL AUCTIONS

Wij houden regelmatig veilingen van Chinees
materiaal. Als u onze veicatalolinggi 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 015-2851795
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

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 74e veiling werd op 11 en 12 december 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 enkele kavels uit deze veiling:

kavel 611
Republiek SG 308 waarde $20 ongebruikt (*) met opdruk Specimen
Inzet € 300, opbrengst € 1150
Nr.

Beschrijving

Inzet

609

Keizerrijk, Grote Draak SG 6 (dun plekje)

200

430

616

VRC, Briefkaart met 3 zegels Culturele Revolutie naar NL 300

520

610
621
630
631
643

Keizerrijk, Grote Draak SG 9, stempel Customs Chekiang 100
Manchukuo, 1940, brief Harbin naar Paraguay, censuur
China/VRC partijtje van 250 zegels

VRC Presentatieboekjes S61, S44 en S56, gebr. series
Keizerrijk, 35 ex. Waterlow (meest in paren) en 1 kleine
Draak op briefstukjes

50

100
100

50

Opbr

190

90

350

160
130

Onze volgende veiling zal eind mei plaatsvinden.

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

