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48 e jaargang no. 180

Maart 2016

Redactioneel

Het eerste nummer van de nieuwe jaargang 2016 kan gelukkig al in maart verschijnen. Dat is dankzij
een
aantal mooie bijdragen
van verschillende kanten. Het blad start met een
artikel over de eerste zegels met toeslag voor het goede doel die China in 1920 uitgaf t.b.v. de
slachtoffers van de hongersnood in het noorden van het land. Jan van der Zouw is gelukkig na een
periode met gezondheidsproblemen weer volop met de postzegels bezig en hij levert drie bijdragen
aan dit blad. Daaronder een zeer informatief artikel over de Japanse vazalstaat Mengkiang.
Daarnaast worden twee eerdere series artikelen voortgezet: er worden weer een aantal
series
briefkaarten met
Unesco Werelderfgoed getoond en Hendrik Oranje meldt weer wat
nieuwe ontdekkingen rond de Local Posts. Ontdekkingen staan ook centraal in de artikelen over de
Chinese postcodes en de Postspaarbank. Een mooie nieuwe ontdekking is ook een ontwerptekening
voor de Grote Draken, die onlangs op de markt kwam.
Verder tonen we voor de eerste keer nieuwtjes van een ander deel van ons verzamelgebied, nl. van
HongKong. Gestart wordt met een overzicht van de uitgiften uit heel 2015 en de eerste series van
2016. Laat het weten of u dit als nieuwe rubriek op prijs stelt. Willem Terlouw wil hem graag blijven
verzorgen.
Ook is in dit blad een eerste annonce te vinden van een mede-lid dat op zoek is naar een stel
manco’s in zijn verzameling. In het volgende nummer kan ook de uwe staan. Dat geldt natuurlijk ook
voor andere bijdragen! Het blijft tot de taken van de redacteur horen om u op te roepen uw medeleden eens te laten lezen waar u binnen uw verzameling mee bezig bent, welke vragen u daarbij
heeft en wat u leuk vindt om erover te vertellen. Neem gerust eens contact op!

Bestuursmededelingen

Verslag bijeenkomst van 23 januari 2016 Voor de eerste vergadering van 2016 hadden 17
leden de weg naar Utrecht weten te vinden waarbij drie leden zich vooraf hadden afgemeld Om
10.40 opent voorzitter Johan Sevenhuijsen de vergadering.
Voorzitter heet iedereen welkom en wenst alle aanwezigen nog de beste wensen voor het
nieuwe jaar.

Voorzitter vraagt aandacht voor het overlijden van ons medelid W. Bakker en staat stil bij de
persoon en bij zijn inbreng in de vele vergaderingen die Willem heeft bijgewoond. Vorige
vergadering heeft het bestuur aangegeven dat ze zich bewust zijn van de beperkte inhoud van
de vergadering. In het kader hiervan is Hendrik Oranje bereid gevonden een kleine voordracht
te houden over de ‘Grote draken’. Hendrik geeft een interessant betoog met redelijk wat
inbreng en opmerkingen van de andere leden over dit onderwerp.
Bestuur geeft aan dat de SCF met een stand aanwezig zal zijn op de filateliebeurs In Hilversum
op 30 en 31 januari 2016. De stand zal bemand worden door Dick van Eijl en Jaap Eijkenduijn.
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Voorzitter heeft de nieuwste uitgave van het Bulletin bij zich en deelt deze uit aan de
aanwezigen. Johan geeft wel aan dat het nog steeds een nijpende situatie is wat betreft de
kopij voor het Bulletin en dat er veel oudere artikelen uit andere bladen worden geplaatst.
Voorzitter roept leden op om zich te melden als zij het idee hebben een interessant artikel te
kunnen aanleveren.

Voor de samenstelling van de kascommissie hebben Jaap Eijkenduijn en Ton van Doornen zich
bereid verklaard om de jaarcijfers door te nemen. Het e.e.a. zal na de vergadering met
penningmeester worden doorgenomen.

Secretaris vraagt attentie voor de vraag die bij de contributierekening was gevoegd voor
toestemming om de communicatie (Convocatie. Contributie etc.) via e-mail af te handelen. Dit
levert tijdwinst voor de secretaris op en een geringe reductie in de portokosten voor de
studiegroep. Op het ogenblik hebben ongeveer 25 leden toestemming gegeven.

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.
In de rondvraag geeft Dick van Eijl aan dat hij net voor kerstmis de laatste zending Nieuwtjes
heeft ontvangen en dat deze begin 2016 is verstuurd.

Veilingmeester Jos Daanen veilt na de pauze de 101 kavels van veiling 216. Er werden 68 kavels
verkocht (27 schriftelijke biedingen) en 33 kavels gingen retour.
Voorzitter sluit +/- 12.05 de vergadering.

W.Terlouw – secretaris

Verslag van de Filateliebeurs in Hilversum

Zoals elk jaar waren we als studiegroep op zaterdag 30 januari en zondag 31 januari aanwezig op
de beurs in de Dudok Arena, met als doel naamsbekendheid en mogelijk nieuwe leden. De tafel
werd weer bemand door Jaap Eijkenduijn en ondergetekende met echtgenote. We waren
voorzien van banner, folders en veel filatelistisch materiaal. Ook de extra bulletins van
Chinafilatelie waren een mooie bijdrage, mede vanwege de kleurige uitstraling. De zaterdag
zorgde voor 16 geïnteresseerden. De zondag was, net als vorig jaar, erg rustig met slechts acht
bezoekers. In ieder geval konden we de Studiegroep hiermee weer promoten.
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Dick van Eijl
Verslag van het Bestuur over het jaar 2015 Algemeen.
Na het turbulente jaar 2014 is de studiegroep enigszins in rustiger vaarwater terechtgekomen.
Penningmeester
Cheng Lin
trad
af
als penningmeester en Willem Terlouw
heeft dit als interim penningmeester tijdelijk overgenomen. Het bestuur dankt Cheng voor de vele
jaren dat hij met veel toewijding de taken als penningmeester heeft vervuld en heeft tijdens de
jaarvergadering hem dan ook het ere lidmaatschap van de verenging verleend. Er staat dus nog
steeds vacatures open voor penningmeester en
redacteur.
Jos
Daanen
is
toegetreden tot het bestuur en heeft de post van veilingmeester overgenomen van Hendrik Oranje,
die dit tijdelijk waarnam. Het bestuur bedankt Hendrik daarvoor hartelijk.
Het ledental van de Studiegroep was per 1-1-2015: 108 leden.
De
opkomst
tijdens bijeenkomsten was
met gemiddeld 18 leden licht lager dan in
2014. Nieuwtjesdienst.
Er waren slechts twee zendingen in 2015. Terwijl het nieuwe jaar al is begonnen en het jaar van de
geit alweer verleden tijd is, moet er nog wel het e.e.a. uitgeleverd worden. Nog negen
genummerde series met één of meerdere zegels en de nieuwjaarswenszegel te gaan. De tot nu toe
als laatste geleverde serie was 2015-20 met maar liefst 13 zegels en een blokje. Niet de serie met
de meeste zegels, want na het doorbladeren van de catalogus kom je meerdere series met meer
zegels tegen, met als uitschieter de serie uit 1999 met de 56 etnische groeperingen.
Er zijn 7 persoonlijke zegels (de zgn. Z-zegels) uitgegeven. De eerste daarvan moet nog worden
uitgeleverd hetgeen volgens melding te maken heeft met het beeldrecht.
China verraste ons in 2015 met een velletje van het jaar van het paard uit 2014, dat met het
bulletin aan alle leden kon worden verstrekt.
Het stokje voor de financiën van de nieuwtjes is overgedragen aan onze ad interim
penningmeester Willem Terlouw, met dank aan Cheng Lin die deze taak vele voorgaande jaren
heeft vervuld.
Eind november wordt het verlanglijstje van alle deelnemers voor het gehele nieuwe jaar aan China
doorgegeven. Wil men na deze opgave gaan deelnemen, dan is men afhankelijk van bestelde
reserves. Geeft men te kennen te willen stoppen na de opgave, dan wordt verwacht het bestelde
jaar in zijn geheel te accepteren. Voor wijzigingen geldt hetzelfde. Maak dus tijdig uw wensen
kenbaar, in ieder geval vóór eind november.
Veel plezier toegewenst met de uitgebrachte en nog komende nieuwtjes van de Volksrepubliek
China.
(vervolg: zie pag. 6)

De hongersnood van 1920 - China’s eerste toeslagzegels

Johan Sevenhuijsen en Jozef Wagemakers
In 1920 werden de eerste Chinese postzegels met een toeslag voor ‘weldadigheid’ uitgegeven.
Hieronder wordt verder ingegaan op de achtergrond van die uitgifte en op het gebruik ervan. Ook
komen daarbij de plakzegels aan de orde die ook fondsen opleverden voor de ondersteuning van de
door rampen getroffen Chinese bevolking.

Achtergrond

Rond het begin van de vorige eeuw werd het noorden van China met enige regelmaat getroffen door
hongersnood. In 1920 was die in de provincies Chihli, Honan, Shantung, Shansi en Shensi bijzonder
groot. Dat kwam enerzijds door de combinatie van een recente overstroming van de Gele Rivier, die
veel verwoestingen had aangericht, met een lange periode van droogte die de oogsten deed
mislukken. Daarbij speelde zeker ook een rol dat de investeringen in de infrastructuur van
waterhuishouding, vervoer en communicatie veel te laag waren en dat boeren nauwelijks toegang
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hadden tot krediet om hun werk te verbeteren. Zo had door onderhoud van dijken de overstroming
voorkomen kunnen worden, door kanalisering en het slaan van putten de droogte bestreden kunnen
worden en bovendien was elders in China voldoende rijst beschikbaar, die echter door gebrekkig
vervoer en hoge prijzen de hongerende bevolking niet bereikte. Geschat werd dat ten minste een
half miljoen mensen ten gevolge van de hongersnood is omgekomen.
Om de nood te lenigen kwam een hulpactie op gang, waarin het Rode Kruis en Internationale
hulporganisaties een belangrijke rol speelden. De in 1920-21 uitgevoerde hulpacties in verschillende
gebieden werden aan verschillende organisaties toegewezen. De financiering kwam voor een
belangrijk deel van internationale bronnen, veelal missie- en hulporganisaties, die in totaal 27
miljoen Mexicaanse zilveren dollar hebben opgebracht van de 37 miljoen die in de georganiseerde
actie is uitgegeven. Daarnaast hebben de traditionele informele netwerken in de Chinese
samenleving een belangrijke bijdrage geleverd, die in de officiële rapporten niet terug te vinden is.
Van dat geld is voedsel gekocht, maar zijn ook belangrijke infrastructurele werken uitgevoerd die
een volgende hongersnood moesten helpen voorkomen. Niettemin bleef armoede en ellende in
China gedurende de gehele periode van de jaren 20 een belangrijk humanitair thema, met name in
de Verenigde Staten.

Postale aspecten – de toeslagzegels

Om bij te dragen aan de hulpfondsen werd op 1 december 1920 een serie toeslagzegels
uitgegeven. De toen in omloop zijnde waarden 2, 4 en 6 ct. van de Jonken serie (1e Peking druk)
werden daartoe overdrukt met een nieuwe frankeerwaarde van resp. 1, 3 en 5 ct. (Mi. 17072,
SG 349-51, Chan 273-75). De zegels werden echter nog tegen de oorspronkelijke waarde
verkocht, waardoor per zegel dus een ‘toeslag’ van 1 ct. werd geïncasseerd. De tekst “附收賑捐
壹分” betekent: “Inclusief 1 ct. toeslag voor hulpverlening”. De zegels zijn onbeperkt geldig
maar volgens het rapport van de posterijen voor 1921 (gepubliceerd in 1922) is dan de verkoop
al gestaakt. Er zijn geen oplage cijfers bekend. De serie is ook met ‘Specimen’ opdruk bekend.
Op de omslag staat de afbeelding van een brief naar de VS uit maart 1921 die met twee van die
zegels is gefrankeerd. Op de adreszijde staat nog het stempel ‘Help Famine Relief Fund. Buy 2, 4
and 6 cents surcharged postage stamps.’ (help het fonds tegen hongersnood, koop de
postzegels met toeslag). Hieronder staan twee kaarten met een vergelijkbare aanmoediging in
een Chinees gelegenheidsstempel. Die oproep heeft overigens kennelijk weinig weerklank
gevonden; met deze zegels gefrankeerde brieven zijn uiterst schaars.
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Onderstaande brief toont de internationale betrokkenheid; hij is gefrankeerd met het 3 ct.
toeslagzegel en in oktober 1921 in Siatsing verzonden door de China Famine Relief van het
Amerikaanse Rode Kruis.

Het merendeel van de bekende brieven is filatelistisch geïnspireerd, met gehele series
gefrankeerd en door postzegelhandelaren verzonden, tot vele jaren na de uitgifte.
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Ook is een flink aantal in Foochow afgestempelde enveloppen bekend, gefrankeerd met een 1 ct
zegel.

Tegelijk

zorgde

het

Ministerie

voor

Communicatie ook nog op andere manieren voor een geldstroom voor de hulpverlening. Het
gebruik van deze toeslag-zegels was optioneel, dat geldt niet voor een andere maatregel die werd
genomen. Van 1 december 1920 tot 10 november 1921 komt er een toeslag van 1 cent op
aangetekende binnenlandse post. In plaats van 5 ct. moest 6 ct. aantekenrecht betaald worden.
Brieven zijn uiterst schaars, Paul Chang in zijn Postal Rate History toont 2 exemplaren.
Onderstaande afbeelding is van een van die schaarse enveloppen, al is hij wel gehavend. Naast het
3 ct porto is het verhoogde aantekenrecht voldaan met het 5 ct. toeslagzegel en een 1 ct. zegel.

Uit rapporten uit 1921 blijkt dat de activiteiten van het Ministerie van Communicatie in totaal $
800.000 hebben bijgedragen aan het hulpfonds.

De Famine Relief zegels

China Filatelie 2016
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Een tweede hulpprogramma wordt in 1922(?) gestart. Nu worden in plaats van overdrukte jonken
zegels speciale Famine Relief Stamps geproduceerd. Wederom op basis van vrijwilligheid kunnen
mensen de zegels gebruiken. Met dit verschil dat de overdrukte jonken zegels frankeerwaarde
hebben, de famine relief zegels zijn er alleen voor het goede doel en hebben geen frankeerwaarde.
Er zijn 8 waarden in de set, De lage waarden, 1, 5, 10 en 50 cent worden gedrukt in vellen van 100,
de dollarwaarden 1, 2, 10 en 50 dollar in vellen van 50. Chan heeft deze zegels opgenomen als
AP53-60, hij geeft een uitgifte datum van 1921 aan. De zegels met de hogere waarden zijn zeer
schaars. Het gebruik van deze zegels op briefpost is vrijwillig (en uiterst zeldzaam). Hieronder een
voorbeeld van gebruik van enkele van deze zegels op een verder bont gefrankeerde aangetekende
brief uit juni 1923 naar de USA.

Intussen was het kennelijk verplicht om op telegrammen deze zegels te gebruiken. Zie de
illustratie van een telegram uit 1923 hieronder. Het is onduidelijk in welke periode deze
verplichting gold en hoe die werd berekend.
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De Famine Relief labels

Zijn de vorige twee uitgaven vanuit de overheid georganiseerd, vanaf nu neemt het particulier
initiatief het over. Bohannon geeft een 8 tal soorten famine relief labels in zijn boekje. Het is
onduidelijk wanneer de verschillende bekende zegels precies zijn uitgegeven en ook van deze zegels
is maar heel weinig gebruik op poststukken bekend.

Hieronder een afbeelding van enkele brieven waarop deze zegels als plakzegel gebruikt zijn.
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Onderstaande kaart geeft nog een mooie
illustratie van hoe deze zegels (ook) aan de man gebracht zijn. De tekst luidt (vrij vertaald) “We
hebben u een tijdje geleden voor $2 Famine Relief zegels toegestuurd. Om dat u ze niet heeft
teruggestuurd gaan we er van uit dat u ze wilt houden. We ontvangen nu graag nog uw betaling”.
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Ook in de Verengde Staten waren in de jaren 20 plakzegels voor de hulp aan China in omloop.
Hieronder een voorbeeld daarvan.

Uit de literatuur blijkt dat deze initiatieven aan het eind van de jaren 20 bij gebrek aan voldoende
opbrengst werden gestaakt.
Literatuur:
The North China Famine of 1920-21, Peking United International Famine Relief Committee,
Peking, 1922

Report of the China Famine Relief, American
Red Cross, Oct.1920-Sept.1921

Pierre Emery Fuller, Struggling with Famine in Warlord China: Social Networks, Achievements, and
Limitations, 1920-21, UC Irvine, 2011 Bohannon, Ed, Seals and Labels of China, Supplement 11
China Stamp Society
Diverse veilingcatalogi en artikelen in China
Clipper en Journal of Chinese Philately
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Jaarverslag studiegroep – vervolg van pag. 2
Verenigingsveiling.
In 2015 zijn er vier veilingen gehouden (Veiling 212
t/m 215).
Er waren in totaal 426 kavels, waarvan er 235
werden verkocht en 191 retour gingen, dus
ongeveer 55% verkocht en 45% retour. Dit
betekent een lichte teruggang t.o.v. 2014 toen de
verhouding ongeveer 60%/40% was. Verder was er
een stijging te zien in het aantal schriftelijke
biedingen.
Bibliotheek.
Afgelopen jaar zijn er weer een aantal nieuwe
titels aan de bibliotheek toegevoegd. Met name de
serie van Ludwig Beyer over de zegels van de
republiek in de periode 1931-49 is een welkome
aanvulling. Het aantal uitleningen blijft beperkt,
zeker voor een studiegroep. We hebben een
prachtige bibliotheek, maak er gebruik van!

Bulletin.
In de jaargang 2015 zijn drie nummers van ons
Bulletin verschenen. Dat is een minder dan eigenlijk
de bedoeling is. Naast een lange reis van de redacteur
was vooral ook het gebrek aan kopij daarvan de
oorzaak.
Deze jaargang is de eerste die geheel in kleur is
gedrukt. Dat is een belangrijke kwaliteitsimpuls
geweest. Het blad steunt op de bijdragen van een
relatief gering aantal enthousiaste en betrokken leden
die ook het afgelopen jaar weer voor een
afwisselende inhoud gezorgd hebben. Belangrijke
artikelen waren er van Ed Boers, Harald Dütting en
(postuum) van Cees Mulder. Ook Hendrik Oranje en
Dick van Eijl hoorden weer tot de vaste medewerkers
waar de redactie op kan bouwen. De redacteur heeft
al eerder aangegeven dat hij het stokje graag aan een
nieuw enthousiast medelid overdraagt, maar zolang
die nog niet gevonden is gaat hij door onder het
motto dat kennis alleen kan groeien als die gedeeld
wordt.

werelderfgoedlijst zijn opgenomen. Die zijn in 2000 op
door de post uitgegeven gefrankeerde briefkaarten
verschenen, vijf per onderwerp in een mapje.
Hieronder de volgende drie sets daarvan.

De Mogao Grotten

De Mogao Grotten zijn uitgehakt in de kliffen aan de
voet van de Mingsha Berg. Ze lopen over een afstand
van 1680 meter van noord naar zuid. De berg ligt op
25 kilometer ten zuidoosten van Dunhuang City.

De grotten zijn uitgehakt in de periode tussen de
vierde en de veertiende eeuw en werden gebruikt als
Boeddhistische tempels. Er zijn 750 grotten, 45.000
vierkante meter muurschilderingen, ongeveer 3000
beelden met meerdere kleuren, en 5 houten
dakranden aan de buitenzijde. De Mogao grotten zijn
bekend om hun om hun grote oppervlakte en de
verscheidenheid aan artistieke uitingen. Ze vormen
een glanzend juweel in de geschiedenis van antieke
Oriëntaalse cultuur en kunst. In 1987 werden de
Mogao Grotten toegevoegd aan de World Heritage
List. Ze vallen onder de criteria 1, 2, 3, 4, 5 en 6 op het
gebied van cultureel bezit.

1.
2.
3.
4.

1
De kaarten tonen:
De tempel met 9 verdiepingen
Muurschildering
Vliegende
hemelbewoners
Meerkleurige beelden van Boeddha’s
discipelen
De Grot van de centrale Pagode

Chinees werelderfgoed op briefkaarten IV

Harald Dütting

5. De Sutra Grot

We zijn al weer toe aan de vierde aflevering van de
reeks van de Chinese plaatsen die door Unesco in de
China Filatelie 2016
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2 De berg bezit een opmerkelijk planten- en
dierenleven en er zijn sporen te vinden van de
bewegingen van de aardkorst.
Mount Taishan is aan de World Heritage List
toegevoegd in 1987. Het gebied valt onder de
criteria 1, 2, 3, 4, 5 en 6 op wat betreft cultuur en
criterium 3 op het gebied van natuur.

2

5

Mount Taishan

Mount Taishan was in vroeger tijd bekend als
Mount Daishan en ligt centraal in de provincie
Shangdong. In het oosten is de Gele Zee niet ver
weg, in het westen de Gele Rivier. De Chinezen
beschouwden in oude tijden Mount Taishan als de
belangrijkste van China’s vijf heilige bergen. Keizers
uit verschillende dynastieën voerden hier rites uit,
waarbij Hemel en Aarde vereerd werden.
Schrijvers, kalligrafen en kunstenaars beklommen
de berg en lieten er hun meesterwerken achter.
Mount Taishan is zowel cultureel als op het gebied
van natuurschoonheid zeer interessant.

China Filatelie 2016
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1.
2.
3.
4.
5.

5 De kaarten tonen:
Zonsopgang op Mount Taishan
De Bixia Tempel
Het bergpad met 18 zigzags
De Vijf Pijnbomen
De Hal van de Hemel

Lushan Nationaal Park

Mount Lushan Nationaal Park ligt in de Jiangxi
provincie, dicht bij de Yangtse rivier in het noorden
en met Lake Poyang in het oosten. De oppervlakte
bedraagt 302 vierkante kilometer. De hoogste
bergtop, Dahanyang Peak, rijst op tot 1474 meter
boven zeeniveau. De hoge berg, de grote rivier en
het enorme meer vormen samen een prachtige
eenheid. Er worden unieke geomorfologische
kenmerken en verschillende overblijfselen uit de
Quaternary Periode, een ijstijd, aangetroffen. Het
park staat bekend om zijn uitzonderlijke
schoonheid en grandeur, maar ook om de
gevaarlijke omgeving. Dit is een gebied van hoge
historische en culturele waarde en het heeft ook
raakvlakken met religie en zelfs politiek.

2

1.
2.
3.
4.
5.

Hanpo Gorge,
Mount Lushan in de mist
Bloemenpad
Hemelse Burg
De drie Watervallen

3
De kaarten tonen:

Mengkiang – een complex gebied

Jan van der Zouw, Jozef Wagemakers

1

Goed bewaarde resten en vindplaatsen van oude
culturen zijn op 41 locaties te bewonderen. Lushan
National Park werd door de Unesco toegevoegd aan
de World Heritage List in 1996 en voldoet aan de
criteria 2, 3, 4 en 6 op het gebied van cultureel bezit.
China Filatelie 2016

Elders in dit blad vertelt Jan van der Zouw hoe hij de
afgelopen tijd de filatelie weer heeft opgepakt en over
zijn voorliefde voor de Japanse bezettingsuitgiften
binnen ons verzamelgebied. Hieronder spit hij,
gesteund door research van Jozef Wagemakers, een
specifiek hoekje van dat verzamelgebied uit. Hij vond
een aantal hem onbekende opdrukken en wilde het
naadje van de kous weten. Dat soort vragen leidt tot
interessante artikelen!
Mengkiang?
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assortiment met onderscheid in ontwerp, druk,
tanding, papiersoort en secret marks.

Een jaar later volgde een nieuwe permanente serie
met Half Value Surcharges (SG 66/103), die in de
daarop volgende drie jaar gebruikt werden. In de
eerste periode was er vooral behoefte aan de
lagere nominale waarden.

fig. 1: kaartje van Mengkiang
Mengkiang was een autonome regio in Chinees
Binnen Mongolië met ca. 3,9 miljoen inwoners.
Hoewel in naam autonoom was het feitelijk een
vazalstaat onder Japanse controle bestaande uit de
Chinese provincies Chahar en Suiyuan. Naast Japan en
Manchukuo werd Mengkiang alleen door een tiental
Europese staten erkent, zoals Duitsland en aan
Duitsland gelieerde landen. Opvallend is het dat de
Japanse bezetting reeds in augustus 1937 plaatsvond
en dat de eerste serie postzegels met opdruk
Mengkiang pas in 1941 werd uitgegeven. In de
tussenliggende jaren bleef de postverzorging in door
de Japanners bezet gebied gewoon in handen van de
Chinese post. Bij de bezetting van Manchurije door de
Japanners heeft de Chinese post zich wel
teruggetrokken en dat heeft geleid tot postoorlogen
en allerlei andere ellende die communicatie met
mensen in het bezette gebied zeer lastig maakte.
Uiteindelijk moest Manchoukuo zelfs zegels zonder
landsnaam uitgeven voor post naar China. Wijs
geworden door deze episode heeft de Chinese post
besloten bij de latere bezettingen door de Japanners
gewoon op "zijn post" te blijven om zo de
communicatie in stand te houden.
De eerste serie opdrukzegels voor dit gebied werd
pas in 1941 uitgegeven. Eerst kwamen de zegels
met een kleine opdruk A uit op 1 juli 1941, 14
dagen later volgde een reeks zegels met een grote
opdruk B. Het grote aantal nummers in deze serie
(SG 1A/65B) ontstond mede omdat men bij het
maken daarvan kennelijk alles wat voorhanden
was overdrukte. Zo ontstond een breed
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fig.
2: opdruk Mengkiang en half value opdruk

Hoge waarde-opdrukken

Door een tariefsverhoging op 20 augustus 1944
ontstaat er een enorme behoefte aan zegels van
10 cent (voor drukwerk), 20 cent (voor een
briefkaart) 50 cent (voor een normale brief) en 1
dollar (aantekenrecht). Daarmee waren de
waarden onder de 10 cent niet meer bruikbaar. Er
ontstond dus een grote behoefte aan hogere
nominale waarden. Midden 1945 waren de
voorraden daarvan vrijwel opgebruikt. Er waren al
wel nieuwe zegels besteld (de Kalgan-uitgave, zie
hieronder) maar die zijn dan nog niet uitgeleverd.
Een groot aantal verschillende nog beschikbare
zegels van een lage waarde met Mengkiang opdruk
uit de 1941 uitgifte krijgen een extra overdruk met
waardes van 1 jiao (10 cent), 5 jiao (50 cent) of 1
dollar.
Het betrof de kleine en grote Mengkiang
overdrukken in de waarden ½, 1, 2, 4 en 5 cent.
Daarnaast werden ook zegels van de New Peking
druk in de waarden 1, 2, 4, 5 en 8 cent met hoge
waarden overdrukt.

fig. 3: hoge waarden opdrukken
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Deze zegels zijn opgenomen in de meeste catalogi
(SG 124-38, Mi 105-18). Gebruikte zegels zijn
schaars. De overdrukken komen voor in rood en
zwart. De overdruk vond lokaal plaats. Het aantal
gecatalogiseerde zegels verschilt nogal: Gibbons
onderscheidt 20 varianten, Michel 21 en Chan
komt uit op meer dan 30 nummers voor deze
serie.

Kalgan uitgave

Door het einde van de oorlog komen de bestelde
nieuwe zegels niet meer in omloop. Dat deze
uitgave al eerder in 1945 is voorbereid, blijkt eruit
dat de lagere waarden 1c, 2c, 5c en 8c nog
onderdeel van de serie uitmaakten. Ze worden de
Kalgan uitgaven genoemd omdat grote aantallen
van deze zegels in de stad Kalgan (de hoofdstad
van Mengkiang) gevonden zijn. De zegels zijn
echter gedrukt in Manchoukuo in de stad Hsinking
(of de Chinese naam Changchun). Hetzelfde
watermerk en dezelfde perforatiemachine zijn
gebruikt als voor een aantal zegels van
Manchoukuo in deze periode. De zegels zijn
geïnspireerd op de gangbare zegels van de
Republiek, alleen met een toevoeging in Mongools
schrift links en rechts van het beeld: Mongoolse
Posterijen, vooruitlopend op de oprichting van een
Mongoolse staat op dezelfde voet als
Manchoukuo, onder Japanse protectie.

fig. 4: Kalganzegels van verschillende ontwerpen
De volgende zegels worden in de literatuur vermeld:

I. Gebaseerd op het ontwerp SYS type II. Alleen de 2
cent geperforeerd.
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II. Gebaseerd op de Martelaren serie 1, 2, 15, 20 en
25 cent, waarvan de laatste drie ook ongetand

III. Gebaseerd op SYS type III.

5, 8, 10, 16, 30, 50 cent en 1, 2 en 20 dollar, waarvan
de 10 cent alleen ongetand bekend is en de 5 en 16
cent en de 2 dollar ook ongetand voorkomen.
De kwaliteit van de zegels was minder en zegels met
onvolkomenheden komen veel voor. De uitgave is
uitgebreid opgenomen in de Chan catalogus en sinds
2015 ook in de Michel. Na de oorlog zijn Kalgan zegels
gebruikt in o.a. North China (Shanxi-Chahar-Hebei
border area) en daar voorzien van lokale
overdrukken. Ook zijn deze Kalgan zegels
aangetroffen met de hieronder besproken
clandestiene opdrukken.
Clandestiene hoge waarden opdrukken Een
voetnoot bij de hoge waarden-opdrukken in de Michel
catalogus refereert aan zegels, met van de reguliere
overdrukken afwijkende karakters en hogere
waarden. De status zou volgens de Michel onbekend
zijn. Bij het doorzoeken van Jan’s verzameling vond hij
een aantal van deze zegels. Wat is daarvan de status?
Enige tijd na de oorlog duiken er ineens een groot
aantal zegels op van Mengkiang (en Hwapei) met
overdrukken die tot dan toe niet bekend waren. In de
literatuur komen termen voor als clandistien,
voorbereid, niet-geautoriseerd etc., verhullende
termen om aan te geven dat het hier om vervalsingen
en fantasieproducten gaat.

fig. 5: echte (links) en
valse (rechts) opdrukken
10 c, 50c en $ 1 Vrijwel alle zegels
die toen beschikbaar waren zijn door de makers
overdrukt met nieuw gemaakte drukplaten. Ze lijken
oppervlakkig op de eerdere overdrukken, maar wijken
op tal van punten af. Daarnaast komen er
18

overdrukplaten voor van 2, 5 en 20 dollar. Veel van
deze overdrukken komen voor in zowel zwarte als
rode inkt. De zwarte inkt is erg olieachtig, en is vaak
als vlek aan de achterkant van het zegel te zien. Ter
vergelijking in de figuur hierboven, links de originele
overdrukken, rechts daarnaast de vervalsingen. De 2,
5 en 20 dollar zijn altijd vervalsingen.

Normaal gesproken gaan we met een grote boog om
vervalsingen heen maar in dit geval zijn er twee
redenen om er toch aandacht aan te besteden. In de
eerste plaats zitten deze zegels in nogal wat
verzamelingen met de notitie “onbekend”, in de
tweede plaats geeft het wat informatie over de zegels
die toen beschikbaar waren. Het is onbekend welke
zegels precies gebruikt zijn, maar hieronder een
overzicht van de zegels die tot nu toe in de literatuur
genoemd worden. Bij sommige daarvan is ook nog
sprake van verschillende papiersoorten. In de tabel
staat de opdrukkleur aangegeven met Z (zwart) of R
(rood).

III.

Overdrukken op SYS type III.
10 c
Z/R
Z

3 ct
10 ct

IV.

1$
Z/R
Z

Overdrukken op Nieuwe Peking-druk
Martelaren
1 ct
8 ct
10 ct
20 ct
30 ct
40 ct
50 ct

V.

50 c
Z/R
Z

10 c
Z
Z/R
Z/R
Z
Z

50 c
Z
Z/R
Z/R
Z/R
Z
Z/R

1$
Z
Z/R
Z/R
Z
Z
R

2$

5$

Z
Z

Overdrukken op “Half Value” zegels met
Mengkiang opdruk

50 cent op 2 cent op 4 cent (Ma NC 779) in rood
50 cent op 4 cent op 8 cent (Ma NC 759) in rood
VI.

fig 6: voorbeelden van clandestiene opdrukken

I.

Overdrukken op SYS type II met kleine of grote
Mengkiang opdruk.
2 ct
4 ct
5 ct
15 ct klein
15 ct groot

II.

1$
Z
Z

2$
Z

20 $

Z
Z

Overdrukken op Hong Kong Martelaren

Overdrukken op de “Kalgan”-zegels
5 ct
50 ct
1$
2$

10 c
Z

50 c
Z

Z

Z
Z

1$
Z
Z
Z

Er is eigenlijk geen twijfel dat deze zg. Clandestiene
hoge waarden overdrukken maakwerk zijn en dus
fake. Er zijn ook nooit gelopen stukken
aangetroffen. Toch blijkt het een aantrekkelijk
verzamelgebied te zijn waarin ook regelmatig
gehandeld wordt voor best wel stevige prijzen. Op
de verkoop site voor leden van de CSS staat
momenteel een lot te koop van 17 zegels met
clandestiene opdrukken voor USD 99.

2 $ op 20 ct zwarte opdruk
China Filatelie 2016
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deze waarde. Die wijken deels af van de in het
boek van Dougan, ‘The Shanghai postal system’,
opgenomen gegevens uit de studie van H.H.
Johnson en Malcolm Johnson. Ik heb de indruk dat
er eerste een cliché in boekdruk is gemaakt,
waarvan vijf exemplaren op een rij gebruikt
werden voor het prepareren van een litho-steen.
Twee afdrukken daarvan werden gecombineerd in
een rij van 10 zegels. Het water en enkele andere

Nieuws over de Chungking en Shanghai Local Post
Hendrik Oranje
In vorige nummers van het Bulletin zijn al stukken
uit het onderzoek van Hendrik Oranje naar de
uitgiften van de Chinese Local Posts gepubliceerd,
diue tot nu toe alleen in zeer kleine kring verspreid
waren. Hieronder een volgende aflevering, die gaat
over de lokaalpost van Chungking en die van
Shanghai.

Chungking

Chungking, 2500 km stroomopwaarts van Shanghai,
werd voor buitenlandse handel
geopend door de verdragen van Chefoo (1876) en
Peking (1890). De Chungking Local Post werd op 1
november 1893 opgericht en had agentschappen in
Ichang en Shanghai.

details werden daarna op de steen ingetekend.

De zegels op dun grijsachtig papier worden door
Livingstone als proeven beschreven, maar ik twijfel
daaraan. Mijn ervaring is dat deze zegel in vellen van
40 (dikker papier) schaarser zijn dan die in strips van
10 (op dun grijzig papier). In het Stanley Gibbons
Monthly Journal van april 1894 schrijft de heer
Benjamin dat de zegels van Chungking op dun papier
gedrukt zijn. In het interview van de heer Benjamin
met de heer Little in het juli-nummer van 1894 van
dat blad wordt een eerste oplage van 2000 en een
tweede oplage van 10.000 genoemd. Uit plaatstudies
van de heer Fletcher blijkt dat het vel van 40 is
opgebouwd uit strips van 10. Het zou dus kunnen zijn
dat de eerste oplage van 2000 gedrukt is in strips van
10 op dun grijs papier en de 2e oplage van 10.000 op
dikker papier in vellen van 40. Dat zou ook kunnen
verklaren dat de gebruikte zegels van deze uitgifte op
dikker papier relatief late data vertonen; in mijn
verzameling is de vroegste datum mei 1895 (1½ jaar
na de start van de Local Post).

Hieronder een tekening van de afwijkingen die ik vond
in de eerste vijf kolommen van het vel van 40.

Plaatgegevens 2 Ca (SG1)

Een van de leden van onze Studiegroep was zo
vriendelijk mijn zijn Chungking-verzameling ter
inzage te geven. In die verzameling zat een blok
van 16 van de 2 ca. (SG 1), nl. de posities 1-8 (1e rij)
en 11-18 (2e rij), een blok van 10 (2x5) uit rij 3 en 4,
twee strips van 5 en een blok van 22 uit de eerste
4 rijen. Aan de hand van dit materiaal kon ik een
overzicht maken van de constante plaatfouten bij
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Meer gegevens over stempeldata zijn nodig om
helderheid te krijgen over de volgorde waarin de
zegels zijn uitgegeven.

Plaatgegevens 8 ca. (SG 5)

Van deze waarde heb ik twee halve vellen met
zetting 2 (volgens het boek van Dougan). Beide
helften (een rechter en een linker) komen zeker niet
uit het zelfde vel. De afwijkingen komen overeen
met de beschrijving in het boek van Dougan.
Onderstaande tekeningen maken het herkennen van
de tien typen wellicht eenvoudiger.

perforaties. Het zegels dat ik heb lijkt in boekdruk
gedrukt, maar ik ben daar niet zeker van.

Shanghai Local Post

Shanghai werd voor buitenlandse handel geopend in
1843 en in 1854 werd de Shanghai Municipality
opgericht. De daar gevestigde handelaren werden
ontevreden over de hoge tarieven die de plaatselijke
Chinese Min Chu postagentschappen rekenden en
in juli 1863 werd een eigen postsysteem onder
auspiciën van de Municipality ingericht. In 1866
werden daar postzegels geïntroduceerd, de eersten
die in China zijn uitgegeven (als we afzien van de al
in 1862 uitgegeven postzegels van Hong Kong).
.

Plaatgegevens ½ cent (SG 165) met Jubileum
opdruk (SG 177)

Proeven

Tussen een stel Local Post zegels vond ik een
exemplaar van de proef voor het 2 ca. zegel op
dunner papier dan gebruikelijk, het papier is ook
grijsachtig. De perforatie is 11½, zoals gebruikelijk.
Wat me verbaast is dat het zegel type A heeft, maar
aan de linkerkant is de zijkant van een ander zegel
zichtbaar. Op pag. 75 van het boek van Dougan staat
ook zo’n aan vier zijden getande proef van type A
afgebeeld. De afstand tussen de zegels is groter dan
bij de definitief uitgegeven zegels, nl. 1,5 mm,
gemeten tussen de bovenzijde van de gedrukte
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Op basis van het bestuderen van twee complete
vellen van de ½ cent zegels in boekdruk (SG 165)
met opdruk ‘1843 Jubilee 1893’ is het gelukt de
afwijkingen voor alle posities in de vellen van 50 van
dit zegel in kaart te brengen. Het zegel is in twee
kleuren gedrukt: oranje met teksten aan de
zijkanten in zwart. Een aantal fouten is aanwezig in
alle zegels van het vel. Een aantal andere fouten
komt voor op verschillende plekken in het vel.

Hierboven staan deze terugkerende fouten in de
oranje druk aangegeven. De genummerde fouten in
22

het rechter plaatje komen terug in specifieke
posities in het vel. Welke dat zijn staat in het
overzicht op de volgende pagina.

Een aantal andere fouten hoort bij specifieke 1893’ in kaart te brengen. Maar ook daarin zijn posities. Die
staan daaronder geïllustreerd voor terugkerende fouten te ontdekken, die bewijzen de oranje en voor de
zwarte druk. dat de opdruk is gemaakt met een plaat met 50 Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest de
clichés. terugkerende fouten in de opdruk ‘1843 Jubilee

Voorkomen van terugkerende afwijkingen in het vel de
nummers komen overeen met die in de afbeelding op pag. 55
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Afwijkingen op individuele posities in het vel – oranje druk
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Afwijkingen op individuele posities in het vel – zwarte druk

Ontwerp voor eerste Chinese zegels

In nummer 178 van ons blad (september 2015) stond
een uitgebreid artikel over het ontwerp van de Grote
Draken, de eerste zegels van China. Daarin werd al
gemeld dat er naast de draak (of Lung) ook een
ontwerp met een pagode met 6 verdiepingen is
gemaakt en een met een olifant. Die laatste stond in
dat artikel ook afgebeeld. Nu wil het toeval dat juist
onlangs uit de verzameling van de bekende Japanse
filatelist Meiso Mizuhara een unieke en bijzondere
ontwerptekening voor de beide andere ontwerpen
op de markt is gekomen
De bovenste tekening komt dicht bij het
uiteindelijk op de zegels gehanteerde ontwerp. De
waarde is hier ‘5 mace’, wat overeen komt met 50
candarin. Die waarde is nooit uitgegeven. De
onderste tekening toont de pagode met 6
verdiepingen, het ontwerp dat werd afgewezen,
o.m. omdat pagodes altijd een oneven aantal
verdiepingen hebben. Juist dat heeft velen altijd op
het idee gebracht dat het ontwerp niet van de
hand van een Chinees kon zijn. Uit deze tekening
blijkt dat de maker in ieder geval zeer vertrouwd is
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met de kalligrafie van Chinese karakters. Dat heeft
de gedachte gevoed dat de ontwerper toch een
Chinees zou kunnen zijn. Opvallend is dat de in nr.
178 gepubliceerde proefdruk van het ontwerp met
de olifant prachtig aansluit op deze beiden: niet
alleen qua indeling, maar de waarde is daar 5 cash,
wat mooi aansluit op de 5 mace en 5 candarin op
deze beide ontwerpen. Het ontwerp is via
veilinghuis Spink verkocht voor ruim 464.000 Euro,
een wereldrecord voor een postzegelontwerp.

PR, Taiwan na 1960, Hongkong en Macao heb ik
me nooit echt gewaagd.
Ik heb tijdens een van de laatste vergaderingen
die ik in 2013 bijwoonde gezegd dat ik het wat
kalmer aan zou doen en ik beloofde om de
bijeenkomsten regelmatiger te bezoeken. Daar
kwam helaas weinig van terecht. Ernstig
hartfalen velde mij tenslotte eind 2013. Omdat
mijn hart vrijwel niet meer functioneerde kreeg
ik de dag na kerst een steunhart geïmplanteerd

Stoppen met verzamelen.........of?

Jan van der Zouw

In het verleden heb ik zo af en toe een bijdrage
voor ons blad ingeleverd. Het was leuk om te
doen, maar omdat ik in een vereniging zoals de
onze, met veel gespecialiseerde en deskundige
leden met veel inhoudelijke kennis niet veel had
toe te voegen, hield ik het steeds een beetje
persoonlijk en schreef ik over mijn persoonlijke
beleving met onze hobby. Een van mijn
bijdragen heeft ooit het blad Filatelie nog
gehaald. Als type verzamelaar zie ik mijzelf als
een "vakkenvuller", met daarnaast een brede
interesse. Ik volg de hoofd en bijnummers van
Stanley Gibbons. In die geest pak ik toch nu
mijn tablet weer op. Na 25 jaar verzamelen (de
actieve perioden wisselden zich af met langere
tijden in de ruststand) heb ik inmiddels heel wat
"vakjes" gevuld. Desondanks viel het me recent
op dat ik een behoorlijk aantal eenvoudige
zegels nog mis. Om die in te vullen stuur ik
regelmatig een manco lijst naar verschillende
handelaren die op Ebay en Delcampe
adverteren. Zo af en toe komt daar wat uit.
Manco lijsten op Marktplaats hebben mij nog
nooit iets opgeleverd. Ik doe dan ook graag mee
met ruil mogelijkheden via ons verenigingsblad.

Mijn verzamelgebied heeft zich in de loop der
tijd wel iets uitgebreid. In aanvang beperkte ik
mij tot klassieke uitgaven tot ca. 1950. Dit had
niets te maken met een politieke achtergrond,
maar het was puur praktisch ingestoken. Later
volgden uitstapjes naar de Japanse bezetting, de
buitenlandse kantoren en de municipality ports.
Toch hebben die gebieden mij nooit zo kunnen
boeien als de kern van mijn verzameling. Aan de
China Filatelie 2016

in de vorm van een pomp. Dat steunhart moet
mij helpen de wachttijd tot een
harttransplantatie te overbruggen. Om een lang
verhaal kort te houden, het plaatsen van het
kunsthart verliep prima, maar tijdens de
operatie kreeg ik een hele vervelende
complicatie. Een beroerte maakte dat ik links
verlamd raakte. Weken IC en maanden
revalideren hebben mij er weer redelijk
bovenop geholpen. Ik loop weer enigszins en ik
werk weer. Nu weer terug naar China Filatelie.

Tijdens mijn herstel besloot ik mijn hobby te
beëindigen. Ik wilde mijn vrouw niet met een stapel
albums en met problemen opschepen. In 2014 heb ik
contact opgenomen met D&O. Hendrik is een dagje
op bezoek geweest. Tijdens het doorlopen van mijn
collectie met Hendrik bekroop mij al een lichte twijfel.
Bij vele zegels kon ik me de herkomst nog herinneren
en sprak ik enthousiast over het verhaal achter de
zegels. Naast D&O had ik nog een ander veilingbedrijf
uitgenodigd. Mijn vrouw hoorde dit zo aan en zij
overtuigde mij de volgende dagen dat ik nog lang niet
aan stoppen toe was. Ze bleek gelijk te hebben!

Als gevolg van mijn beroerte heb ik wel wat cognitieve
restverschijnselen, waaronder een verminderde
concentratie. Ik begon echter langzaam aan weer op
eBay te zoeken en veilingsites te bezoeken. Ik nam mij
voor mij deze keer te beperken tot het Keizerrijk en
de Republiek. Al snel keek ik verder en nu verzamel ik
weer actief klassiek tot 1950 en de Japanse bezetting.
Ik vind het heerlijk en mijn concentratie verbetert
gelukkig nog steeds. Inmiddels bied en koop ik weer
bij de bekende Nederlandse veilinghuizen en
daarnaast bij verschillende buitenlandse, zoals
Gaertner, Kelleher, Stanley Gibbons UPA en Zurich
Asia. Voor de meer eenvoudige zegels volg ik
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Delcampe en eBay. In de US heb ik de Washington
Stamp Company gevonden als bron voor zegels uit de
Japanse bezetting.

Dit verzamelgebied heeft mij door de jaren heen
blijvend weten te boeien. Zijn het het grote aantal
zegels van meer dan 1600 verschillende bekende
nummers van vooral SYS uitgaven met een veelheid
aan overdrukken, of is het de relatieve schaarsheid
van de zegels. Het antwoord weet ik niet. Boeien doet
het in elk geval.
Het gebied omvat zegels uitgegeven tussen 1937 en
1945 door de Japanse bezetting autoriteiten in:
Kwantung, Mengkiang, Noord China, met de zes
districten Honan, Hopeh, Sanshi, Shantung en Supeh
en tenslotte Nanking en Shanghai.

een uitkomst dat er een prima vergelijkingslijst
bestaat, waarin de nummering van de verschillende
catalogi wordt vergeleken. Die ligt vrijwel altijd direct
onder handbereik.
In 1992 stelde de China Stamp Society een
studiegroep in met als doel een vergelijkingslijst
tussen de verschillende catalogi op te zetten. De
eerste versie, samengesteld door Jack G. Nielsen en
Ralph A. Weil verscheen nog datzelfde jaar. Het boek
is uitgegeven onder de titel “A Specialized Listing of
the Japanese Occupation Stamps of China”. Het ISBN
nummer is 9780934282123.

De Society for Japanese Philately nam de uitgave op in
haar serie monografieën en studies.
Ik heb mijn exemplaar via internet gekocht. Het
was toen voor ca. 15 USD beschikbaar bij
verschillende sites, zoals Abebooks.

Het postzegelen geeft me weer veel plezier en
hoewel ik weer werk zou ik niet weten hoe ik mijn
vrije tijd anders vol zou kunnen krijgen. Ik ben
iedere dag wel even met China Filatelie bezig. Ton
en Hendrik moeten nog even wachten!
Hierboven mijn meest recente aankoop, een voor
Supeh overdrukt 4 c SYS zegel uit de Japanse
Bezetting, met extra opdruk in rood t.g.v. de val van
Singapore (SG 75).

Vergelijkingslijst van catalogi

Verschillende zeer gespecialiseerde catalogi (Chan,
Ma, JSCA) maar ook meer algemene (Scott en Stanley
Gibbons) bestrijken dit verzamelgebied. Vanwege de
vele variaties, overdrukken, tandingen, papiersoorten,
wide and narrow drukken en geheime druktekens is
het een must om die catalogi heel precies te kennen.
Maar elk van die catalogi volgt zijn eigen wijze van
nummeren en ook zijn lang niet alle variaties in elke
catalogus te vinden. De laatste jaren vind ik op
internet veiling sites steeds vaker zegels aangeboden
volgens Scott. Met de Michel en SG kom ik niet meer
uit de voeten. Ik koop zo af en toe een nieuwe Stanley
Gibbons. Om ook om de paar jaar een Scott en een
Michel te kopen gaat me net iets te ver. Het is daarom
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Ik heb voor mijn verzameling nog een en ander
nodig. Daarom plaats ik graag onderstaande
annonce en ik hoop dat ik daar veel reacties op
krijg!

GEZOCHT, ruilen of kopen
Sinkiang, jonken eerste opdruk, gebruikt: ½, 2, 4,
6, 8, 10, 15, 16 en 50 cent
Sinkiang, jonken tweede opdruk, gebruikt: 2, 3, 4,
6, 7 cent en 10$ en 20$; Ongebruikt: $1, $2 en $10
Sinkiang, jonken, derde opdruk op 2e Peking druk,
gebruikt: ½, 1½ , 8, 10 en 13 cent, $5,
$10 en $20
Yunnan, jonken, gebruikt: ½, 30 cent
Japanse Bezetting, Nanking en Shanghai:
1941, airmail, 18/90 en 20/1,00
1943, overdruk op SYS 1/15, 100/3, 2/1, 3/8
(SG59) en 6/5
AANGEBODEN: beperkt ruilmateriaal China,
verder wat Japanse bezetting, betaal een goede
prijs. Jan van der Zouw
j.zouw@hccnet.nl, tel. 0653121939
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Gelegenheidsvelletje

Onderstaand gelegenheidsvelletje viert het einde van
de Japanse bezetting en de 2e Wereldoorlog.

te stellen de ervaringen te verzamelen en om
overeenstemming te bereiken over de verdere
implementatie.”

Die opschorting heeft kennelijk een tijd geduurd,
gezien het feit dat in 1987 gesproken werd van
een ‘her-introductie’. Ik heb zelf maar een erg
beperkt aantal binnen China verzonden brieven uit
die periode. Maar het valt inderdaad op dat op
brieven uit de periode 1979-81 de bekende hokjes
voor het invullen van de postcode van
geadresseerde (bovenaan) en afzender (onderaan)
staan. Hieronder daarvan een voorbeeld, ook met
op de achterzijde een speciaal stempel dat
kennelijk in die introductieperiode gebruikt werd
op post die zonder code bij het postkantoor Dairen
aankwam: “De postcode van uw adres is 116033.
Geef dat a.u.b. aan de afzender door”.

Op brieven die ik heb uit de periode na 1981 en tot

Gebruik van Chinese postcodes
Johan Sevenhuijsen
In de nummers 99 en 100 van ons Bulletin is in
1993 al uitgebreid ingegaan op het Chinese
postcode systeem. Het daar vertaalde artikel van
Haines Brown is nog steeds erg de moeite waard
voor iedereen die er iets van wil weten. Dat artikel
stamde echter al uit 1981, kort na de nationale
invoering van het systeem. Bij het doorbladeren
van China Philately van november 1987 trof ik een
artikel aan met de titel: “Postcode Reintroduced in
China”. De postcode opnieuw ingevoerd? Was die
dan weg geweest? Het systeem van de postcode
zoals dat aan het eind van de jaren 70 is
ontworpen is ook heden ten dage nog steeds
ongewijzigd in gebruik. Maar uit het artikel blijkt
dat kort na de introductie, in het begin van de
jaren 80, het systeem heftig ter discussie stond.
Een citaat: “In 1980 was het postcode systeem met
goed resultaat geïntroduceerd. Maar er werd
verschillend tegenaan gekeken door het gebrek
aan adequate publiciteit over het nieuwe systeem
en op sommige plaatsen ontstond verzet door
onjuiste maatregelen bij de invoering en ongeduld
over de resultaten. Toen werd het nieuwe systeem
opgeschort om de betrokken autoriteiten in staat
China Filatelie 2016

1986 ontbreken die echter weer en in de
adressering wordt geen postcode gebruikt. Het
zou interessant zijn als u in uw verzameling zou
nakijken wanneer het gebruik van de postcode
verdween en wanneer die weer opkwam. Laat dat
aan de redactie weten!
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06-04-1979, brief van ChowShuiTsi naar Dairen met
postcode-hokjes
Het artikel in China Philately doet daar geen verdere
mededelingen over, maar laat wel zien waar de
hernieuwde aandacht voor het gebruik van de
postcode vandaan kwam. Beschreven wordt dat de
postcode erg handig is voor het sorteren van de post,
zeker in een land waar allerlei verschillende talen en
schriften gebruikt worden. De postcode in Arabische
cijfers is voor iedereen duidelijk.

Taiwan bestemd en de codes 999077 voor Hong Kong
en 999078 voor Macau. Van geen van die codes wordt
ook echt gebruik gemaakt bij de bezorging. Taiwan
heeft zijn eigen postcode systeem ontwikkeld en trekt
zich niets van de Chinese post aan; Hong Kong en
Macau hebben hun eigen postbedrijf dat (nog) niet is
ingesteld op het gebruik van postcodes.

De enorme stijging in het volume van de post in die
tijd (25% groei in de periode van 1984 tot 1986)
leidde tot vertragingen door ophoping van werk bij
het sorteren van de post. Ook wordt de introductie
van de automatische postsortering besproken, met
afbeelding van de eerste in China ontwikkelde
sorteermachine die gebruik maakte van het lezen van
de handgeschreven postcodes en die 21.600 brieven
per uur kon sorteren. Dat werkt 10 tot 20 keer sneller
dan handmatig sorteren. Gekoppeld met
geautomatiseerde afstempeling leverde dat een
enorme efficiencywinst voor de postverwerking op.
Goede redenen dus om het breed gebruiken van de
postcode weer op de agenda te zetten.

Automatische postsorteermachine Type I (1987) Bij het
onderzoek voor dit artikel stuitte ik nog op een
pikante aanpassing in het Chinese postcode systeem,
zoals dat in 1981 was ontwikkeld. In dat systeem
ontbraken postcodes voor de provincie Taiwan en ook
voor Hong Kong en Macao. In die leemte is nu
voorzien. De codes tussen 000000 en 009999 zijn voor
China Filatelie 2016
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Chinese postspaarbank – vervolg

In het vorig nummer van het Bulletin stond een uitgebreid artikel over de Chinese postspaarbank en
de daardoor uitgegeven spaarzegels van de hand van Cees Mulder. Dat artikel stamde al uit 1969 en
recentere ontwikkelingen werden er dus niet in besproken. Die zijn er echter wel.

Op 1 juli 1987 brachten de Chinese posterijen een zegel (T119) uit om de aandacht te vestigen op de
mogelijkheid van sparen via het postkantoor. In het ontwerp van het zegel komen het logo van de
posterijen, het symbool voor ´Yuan´ en het karakter voor ´sparen´ samen. Het was nodig om
daarvoor propaganda te maken omdat de dienst na een onderbreking van enkele decennia begin
1986 weer was heropend. Het ging om een gezamenlijk initiatief van de posterijen en de Chinese
Volksbank. Vanaf 10 februari 1986 werd een proef gestart in 12 steden. Die bleek een succes dankzij
het uitgebreide netwerk van postkantoren en de lange openingsuren. Eind juni 1986 deden al 300
postkantoren in 28 provincies mee. De diensten van de postspaarbank combineerden goed met
diensten zoals het overmaken van postwissels en het uitbetalen van lonen.
De groei zette in de jaren daarna flink door: het aantal kantoren groeide in de periode tot 2001
naar 34.540; er zijn dan meer dan 100 miljoen rekeninghouders en de postspaarbank beheerde
662 miljard RMB, 8% van het spaargeld. In 2007 werd de postspaarbank tot volwaardige bank
omgevormd, die ook leningen kon gaan geven, met name gericht op het MKB. Die bank was toen
meteen de vijfde in grootte van het land. Deze bankactiviteiten zorgden inmiddels voor een zeer
belangrijk deel van de inkomsten van het Chinese postbedrijf.
In 2015 is het aantal rekeninghouders verder gegroeid tot 470 miljoen en toen werd ook
begonnen met het via de beurs binnenhalen van internationaal kapitaal. De Chinese
postspaarbank is dus in de afgelopen 30 jaar tot enorme nieuwe bloei gekomen. Spaarzegels zijn
daar echter (voor zover bekend) niet meer aan te pas gekomen.
China Filatelie 2016
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Literatuur:
He Dong – China opens Postal Savings Service in China Philately, nov. 1987
Mark J. Scher, Naoyuki Yoshino - Small

Savings Mobilization and Asian Economic Development, the role of postal financial services, New
York, 2004
Websites Post&Parcel, 2007 en International
Business Times, 2015

Johan Sevenhuijsen

Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China

25 september – serie 2015-23

De tiende China internationale tuin expo wordt volgens de planning gehouden in Wuhan,
provincie Hubei van september 2015 tot mei 2016. Deze expo voor het eerst in 1997 wordt om
de 2 jaar gehouden.
(2-1) Eco Expo (1,20 yuan).

(2-2) Groen leven (1,50 yuan).

Twee zegels in vellen van 20 zegels.

26 september – serie 2015-24

De 70ste verjaardag van de United Nations.

Twee zegels se-tenant in vellen van 20 zegels.
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2 oktober – serie 2015-26

De 120ste verjaardag van de Tianjin universiteit. De eerste moderne universiteit in China,
oorspronkelijk opgericht als Peiyang universiteit op 2 oktober 1895, die in 1900 China’s eerste
geschreven diploma uitgaf.
Een zegel van 1,20 yuan in vellen met 20 zegels.

1 oktober – serie 2015-25

De 60ste verjaardag van het Xinjiang Uygur autonome gebied. Drie zegels (hieronder afgebeeld) met
de volgende titels:
(3-1) Welvaart.

(3-2) Prachtig thuis.

(3-3) Eenheid en harmonie.

De drie zegels van 1,20 yuan zijn uitgegeven in een vel met 18 zegels (6 series se-tenant).
(2-1) Vrede (1,20 yuan).
(2-2) Ontwikkeling (1,50 yuan).

D.v.E.

Nieuwe uitgiften Hong Kong

24 Januari 2015 - Jaar van het Schaap
Hong Kong pakt uit voor het Chinese nieuw jaar, jaar
van het schaap (c.q. de geit). In totaal acht zegels, drie
blokken en twee siervelletjes. Ontwerper van dit alles is
Kan Tai-keung. Het schaap afgebeeld in vier vormen van
traditionele
handenarbeid items: in
pastel
gekleurd celadon aardewerk, glas geglazuurd
aardewerk,
gekleurd
boetseerwerk
en uitgesneden in jade. Waarden: $1.70 -$2.90
$3.70 - $5 - $10 Blok - $60 Blok op zijdepapier
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Vier zegels van $10 met Chinees nieuwjaar symbolen in zilveropdruk - Draak, Slang, Paard en Schaap

Blokje met goud en zilver opdruk met daarop dieren uit de Chinese kalender: Paard in zilver opdruk
en Schaap in 22K goud opdruk. Blok met
twee zegels van $ 60

14 februari 2015 - Hartverwarmend

De zesde uitgave in de ‘heartwarming’ serie met een nieuwe lay-out en ontwerp. Deze zegels zijn
alleen op bestelling per velletje beschikbaar en kunnen dan gepersonaliseerd worden. Zes
hartvormige ontwerpen, drie frankeergeldig voor locale post: lolly, cake en brood met gebakken ei,
drie frankeergeldig voor luchtpost: klavertjes vier, ballonnen en fotolijstje.
17 maart 2015 - Astronomische verschijnselen
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Serie van zes zegels en een blokje met astronomische verschijnselen zoals Zonsverduistering,
Meteoorregen, Kometen, Saturnus wisselende hellingshoek, zonnevlekken en maansverduistering
als onderwerp. Waarden: $1.70 - $2.20 - $2.90 - $3.10 - $5 - $10 (Blokje)

2 April 2015 - Viering 25 jaar Basic Law

De Basic Law fungeert als de ‘grondwet’ van

Hong Kong na de overdracht door de Britten aan China in 1997. Daarin worden de grondslagen
uitgewerkt voor ‘een land, twee systemen’. Op 4 april 1990 werd de Basic Law door het Chinese
Volkscongres bekrachtigd. Ter viering van deze belangrijke mijlpaal zijn vier zegels uitgegeven.
Afgebeeld zijn:

$1.70 Rechts systeem in Hong Kong,

$2.90 Verbinding tussen China en Hong Kong, $3.70 Vlaggen van China en Hong Kong SAR, $5.00
De Spiraal uitkijktoren in Tai Po.
23 April 2015 - Sport in Hong Kong
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Resultaat van internet verkiezing naar de favoriete sport, de zes populairste sporten van Hong
Kong: Fietsen, tafeltennis, voetbal, atletiek, badminton en zwemmen. Waarden:
$1.70 - $2.20 - $2.90 - $3.10 - $3.70 - $5
21 Mei 2015 - Regeringsschepen

Zes postzegels en een blokje met daarop verschillende vaartuigen van de diverse ministeries van
de Hong Kong S.A.R. regering. Het gaat om vaartuigen van de Douane, Haven
Quarantaine, Milieu, Brandweer, Training en Hydrografisch onderzoek. Waarden: $1.70 $2.20 - $2.90 - $3.10 - $3.70 - $5 - $10 (blokje)

18 Juni 2015 - Wereld erfgoed in China serie
No.4 - Honghe Hani rijst velden

Afbeeldingen van de ruim 1300 jaar oude rijstvelden in buurt van Yunnan op een blokje met $10
frankeerwaarde.
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16 Juli 2015 - Kinderzegels – Chinese en buitenlandse kinderverhalen

Zes zegels met daarop kinderverhaaltjes uit China (de oude man die de berg verplaatste) ,
Griekenland (de schildpad en de haas) , USA (de kleine locomotief), Denemarken (de wilde zwanen),
UK (drie kleine biggetjes) en Italië (de parabel van de pijpleiding).
Waarden: $1.70 - $2.20 - $2.90 - $3.10 - $3.70 - $5

2 September 2015 - 70e verjaardag van overwinning op Japan

Op 2 september 1945 gaf Japan zich over aan de geallieerden. Als herdenking aan deze historische
dag en alle slachtoffers heeft de PRC regering besloten 3 september uit te roepen als “The Victory
Day of the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression” Ter herdenking werd
een blokje met $ 10 frankeerwaarde uitgegeven.

30 September 2015 - Court of Final Appeal
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Ter gelegenheid van de verhuizing van dit hoogste hof van beroep in Hong Kong van No.1 Battery
Path naar No.8 Jackson Road werd een blokje met een waarde van $10 uitgegeven. Het neoklassieke gebouw, uitgevoerd in graniet en drie verdiepingen hoog, werd geopend in 1912 en tot nu
toe gebruikt door de Supreme Court, het centrum van het justitieel systeem van Hong Kong.

9 Oktober 2015 - Wereld Posterijen Dagen

Om het belang te onderstrepen van de posterijen en hun aandeel in ons dagelijks leven en de
samenleving wordt een serie van 4 zegels setenant uitgegeven. Waarden: $1.70 - $2.90 - $3.70 - $5

20 en 23 November 2015 - Hong Kong 2015 – 31st Asian International Stamp Exhibition
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Een eerste blokje voor deze tentoonstelling werd al in 2014 uitgegeven. Nu volgen een blokje op
de dag van de opening (20 november) en een op de dag van sluiting (23 november). De 31st Asian
International Stamp Exhibition, gehouden in het Hong Kong Convention and Exhibition Centre was
een belangrijke internationale postzegeltentoonstelling. Twee blokken, elk met een waarde van
$20.

8 December 2015 - Geleerden van China

Deze set van vier postzegels toont vier oude Chinese wetenschappers, nl. Zhang Heng, Zu
Chongzhi, Guo Shou Jing en Li Shizhen die substantiële bijdrage aan de wetenschap, wiskunde en
astronomie, evenals de Chinese geneeskunde en kruiden studies hebben
geleverd. Waarden: $1.70 - $2.90 - $3.70 - $5

W.T.
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republic of China)

28 januari 2016 – Vruchten

Als aanvulling op deze lopende serie frankeerzegels vier waarden die de aandacht vestigen op de
rijkdom aan vruchten die op Taiwan te vinden zijn.
(NT$1) De Atemoya is een kruising tussen een cherimoya en een zoetzak. de zoete vrucht is zo’n
10 cm groot en de zaden liggen los in het witte vruchtvlees.
(NT2.5) De Papaja die op Taiwan het meest gekweekt wordt is de ‘midnight persimmon’ variant
met een rood-oranje schil en rood vruchtvlees.
(NT$5) Van de Lychee is op Taiwan de Yu He Pao ("jade purse") de meest populaire variant,
geurig en sappig met een kleine platte pit.
(NT$15) De Dadel is zoet en sappig en wordt liefkozend de ‘appel van Taiwan’ genoemd.

4 februari 2016 – Beroemde kerkarchitectuur op

Taiwan

In 2007 verscheen een serie met Boeddhistische architectuur, nu vier zegels die de christelijke
kerken op Taiwan belichten.

(NT$5) De kerk van St. Joseph Jinlun in Taimali in Taitung County lijkt op een urn en heeft een
met glas bedekt dak, dat zonlicht naar binnen laat. Buiten staan twee slangen op wacht. (NT$5)
De Holy Family Church Taipei staat in het in Daan District van de stad Taipei. Deze katholieke kerk
heeft op de gevel een groot kruis met veel gebrandschilderd glas.
China Filatelie 2016
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(NT$12) De Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis - Wanjin staat in de plaats Wanluan, Pingtung
County. Hij is gemodelleerd naar een Spaanse missiekerk en is voltooid in 1870 en is daarmee de
oudste kerk die nog in zijn oorspronkelijke vorm bestaat op Taiwan.

(NT$12)

De

Kathedraal

van

de

Heilige

Rozenkrans staat in het Lingya District van de stad Kaohsiung. Het was het centrum van het
missiewerk dat vanaf 1859 na een lange onderbreking weer begon. Na verschillende renovaties
heeft de kerk nu een gotische stijl.

18 maart 2016 – Gelukbrengende Aap label Een nieuw label voor frankeermachines is uitgebracht
t.g.v. het Jaar van de Aap. De speelse aap is in de stijl van een knipfiguur afgebeeld tegen een roze
achtergrond.

18 maart 2016 – 120 jaar Chinese Post

De Chinese post is officieel van start gegaan op 20 maart 1896. Ter gelegenheid van de 120e
verjaardag is een blokje met twee zegels van NT$5 en NT$12 uitgebracht. Een oude fiets en
brievenbus en een nieuwe motorfiets en brievenbus tonen het verschil tussen vroeger en nu. De
inscripties gaan over de verworvenheden van de post en van het voornemen met de tijd mee te
gaan.
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D&O TRADING

CHINA, JAPAN AND FAR EAST
POSTAL AUCTIONS

Wij houden regelmatig veilingen van Chinees materiaal.
Als u onze veilingcatalogi wilt ontvangen, neemt u dan
contact met ons op. Bel, schrijf of e-mail naar:
D&O Trading, Postbus 97, 9800 AB Zuidhorn
Telefoon/fax: 0594-540863 of 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 beslag. De
inzetprijzen worden in overleg met u vastgesteld.
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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 75e veiling wordt op 27 en 28 mei 2016 gehouden in Brasserie
Woudestein op het terrein van Excelsior Rotterdam.
Inleveren voor deze veiling is t/m zaterdag 9 april mogelijk

Zoals altijd is het verzamelgebied China een belangrijk onderdeel van de
veiling. De catalogus is enkele weken voor de veiling op onze website
beschikbaar.
Hieronder nog een kavel uit onze 74e veiling
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Kavel 616 – Briefkaart met drie zegels Culturele Revolutie naar Nederland – inzet € 300,
opbrengst € 520

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