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Redactioneel
Een zomernummer, dit jaar. En het heeft weer de
nodige moeite gekost het te vullen. Gelukkig kwamen
er een aantal interessante bijdragen. Zo kunt u een
uitgebreider stuk lezen over de post in Sinkiang, tot
voor kort een geïsoleerd buitengebied, toneel van
internationale spanningen en machinaties. De zegels
die voor gebruik in dat gebied zijn uitgegeven zullen
velen van u in hun verzameling hebben, maar hoe de
post daar tot halverwege de vorige eeuw
functioneerde is nog met heel veel vragen omgeven.
Een ander onderwerp, waar ook de politieke en
historische context geleid hebben tot boeiende
filatelistische vraagstukken is de periode van de
Japanse bezetting van China. Ook daarover een
artikel.
Verder vindt u in dit nummer nog een viertal andere
artikelen, over de ontwerpfouten op zegels van de
Volksrepubliek, over Confucius, over een serietje
zegels dat al dan niet behoort tot de uitgiften van de
Bevrijde Gebieden en over de Red Revenue zegels.
Een gevarieerd aanbod dus, al weer. Voor al die
artikelen heeft de redacteur teruggegrepen op eerder
gepubliceerde artikelen uit China Philately. Dat levert
(hopelijk ook voor u) interessante stukjes op, maar
het liefst vul ik het blad natuurlijk met uw eigen
bijdragen!
Daarnaast zijn er natuurlijk onze vaste rubrieken,
waaronder ook een aflevering over het
Werelderfgoed in China. In deze vakantieperiode krijg
je er zin in dat snel te gaan bezoeken! Ook zijn er
weer een heel aantal nieuwtjes te bespreken,
waaronder ook dit keer weer de nieuwtjes van Hong
Kong.
Voor het volgende nummer, dat dit najaar zou
moeten verschijnen, is de kopijmap nog helemaal
leeg. Ik hoop dus dat ik binnenkort weer een aantal
bijdragen mag ontvangen!

Bestuursmededelingen
Overlijden Willem Hink
Begin juni bereikte de Studiegroep het droevige
bericht dat ons medelid, Willem Hink, plotseling is
overleden.
De
bezoekers
van
de bijeenkomsten kennen Willem al vele
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jaren als een zeer trouwe bezoeker. Ook na een
zwaar verkeersongeluk en een lange revalidatie is hij
terug gekomen en is nog jaren lang actief met zijn
verzameling bezig geweest.

Verslag bijeenkomst van 16 April 2016
Bij deze jaarvergadering van 2016 waren 12 leden
aanwezig en 7 leden hadden zich vooraf afgemeld.
Om 10.45 opent voorzitter de vergadering.
Secretaris Willem Terlouw heet iedereen
welkom en geeft aan dat door afwezigheid van de
voorzitter Johan Sevenhuijsen de secretaris Willem
Terlouw deze jaarvergadering zal voorzitten.
Voorzitter vraagt aandacht voor het feit dat
vijf leden een jubileum binnen de studiegroep
vieren 25 jarig Jubileum:
Lid nr. 201 de heer F.R. de Boer uit Amsterdam.

-

Lid nr. 206 de heer R.E.J. Jansen uit Boom
(België)
Lid nr. 208 de heer A.P.G. Claessen uit Herten 40
jarig Jubileum:
Lid nr. 73 de heer R.P. Bakker uit Schagen.
Lid nr. 78 de heer N.J. de Witt uit Molenhoek Geen
van de leden kon helaas aanwezig zijn. De
oorkonde van de studiegroep en bijbehorende
geschenkbon zullen per post aan deze jubilarissen
worden toegezonden.
De verklaring van de kascommissie, Jaap
Eijkenduijn en Ton van Doornen,
wordt
voorgelezen
en
als
resultaat
wordt de
penningmeester
gedechargeerd voor het
gevoerde
financiële beleid over 2015.
- Volgens circulatieschema Bestuursleden is
algemeen
bestuurslid
Jozef
Wagemakers
aftredend, maar bereid gevonden om zich
herkiesbaar te stellen. Jozef Wagemakers wordt
met algemene stemmen herkozen als algemeen
bestuurslid.
- Voor aspirant lid dhr. R van Alteren uit
Zaandam is geen bezwaar ontvangen bij het
bestuur en ook de aanwezigen hebben geen
bezwaar. Lidmaatschap wordt goedgekeurd.

-
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Rondvraag: o Nieuwtjes – Dick van Eijl geeft
aan dat hij nog steeds wacht op restant van 2015,
onbekend wanneer dit ontvangen wordt.
o Bulletin – Jos Daanen geeft aan dat volgens
hem de laatste bulletin een hoge kwaliteit had met
interessante stukken. Enkele leden onderschrijven
dit ..
o Ton van Doornen geeft aan dat er bij hem een
boekje te koop is, geschreven door Rudolf Münch
met medewerking van o.a. Ton, over de Chinese
Perfins.
Na de pauze veilt Veilingmeester J.Daanen de 101
kavels van veiling 217. Er zijn 59 kavels verkocht
(42 schriftelijke biedingen) en 42 kavels gingen
retour.

-

In het kader van vorige vergadering opgestarte
initiatief om de vergadering meer inhoud te geven
geeft Hendrik wederom een kleine presentatie, dit
keer over de Belastingzegels. Door problemen op
het spoor arriveert Hendrik laat in de vergadering
zodat de presentatie na de veiling is gehouden. Ook
tijdens deze presentatie van Hendrik is er inbreng
en opmerkingen van de andere leden over dit
onderwerp zodat het een interessant betoog
wordt.
De Voorzitter sluit +/- 12.30 de vergadering.

-

Verslag bijeenkomst van 18 Juni 2016 Bij deze
derde vergadering van 2016 waren 13 leden
aanwezig en 4 leden hadden zich vooraf afgemeld.
Om 10.45 opent voorzitter de vergadering. Voorzitter heet iedereen welkom en maakt direct
melding van het feit dat begin juni bekend werd
dat de Dhr. W. Hink plotseling was overleden, en

materiaal. Dick geeft aan dat communicatie met
China daarover vrij moeizaam is en alles heel
langzaam verloopt. Jan Bertens geeft de suggestie
om niet terug te sturen maar om extra materiaal te
vragen. Dit zou in het verleden beter hebben
gewerkt i.v.m. het mogelijk ‘gezichtsverlies’ wat
China zou kunnen voelen bij terugsturen.
o Jozef Wagemakers maakt melding van een nieuwe
aanwinst in de bibliotheek , het betreft de "Luchtvaart
en Luchtpost encyclopedie deel 2" geschreven door
J.L.C.M. TSchroots samen met zijn vrouw. Het boek is
te groot en zwaar voor presentatie tijdens de
bijeenkomst maar is beschikbaar in de bibliotheek.
- In het kader van het vorige vergaderingen
opgestarte initiatief om de vergadering meer inhoud
te geven geeft Jan Bertens een kleine presentatie
over de liberated areas. En hij vertelt daarbij hoe hij
er toe gekomen is om postzegels te gaan verzamelen
en China in het bijzonder. Jan had drie albums bij zich
net daarin heel mooi materiaal dat maar zelden
gezien wordt (en zeker in onze vergadering). Door
inbreng en opmerkingen van de andere leden over dit
onderwerp wordt het een interessant onderdeel van
de vergadering .
Bij de presentatie werd nog verwezen naar de site
www.artessa.de, waar gewerkt wordt aan het
samenstellen van een catalogus met een waarde voor
het materiaal van de liberated areas als alternatief
voor de inmiddels gedateerde Yang catalogus.
Na de pauze veilt Veilingmeester J. Daanen de 100
kavels van veiling 218. Er werden 56 kavels verkocht
(37 schriftelijke biedingen) en 44 kavels gingen retour.
De Voorzitter sluit +/- 12.20 de vergadering.

Sinkiang, tumult aan de Chinese buitengrens
vraagt hiervoor een minuut stilte. Het bestuur
heeft de familie bijgestaan bij het verkopen van
Willem’s verzameling.
Secretaris meldt het wegvallen van de
annonce in de voorlaatste uitgave van de “Filatelie”
en dat intussen contact is opgenomen en het e.e.a.
opgelost met de redactie van het blad. In het zelfde
blad stond een positieve recensie van ons Bulletin
in de rubriek ‘Voor u gelezen’. - Rondvraag: o
Nieuwtjes – Dick van Eijl geeft aan dat het
overgrote deel van 2015 nu door China is geleverd,
waaronder ook wat verkeerd of kapot geleverd

W.Terlouw - secretaris
Jan van der Zouw, Johan Sevenhuijsen

-
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Introductie
In het vorig nummer werd de aandacht gevestigd op
de geschiedenis van het gebied Mengkiang, nu is de
beurt aan een van de andere Chinese
‘buitengebieden’, in de catalogi aangeduid als
Sinkiang, tegenwoordig de Oeigoerse autonome regio
Xinjiang (oppervlakte 1.660.000 km2, ca. 21.000.000
inwoners). Die ligt in het noordwesten van China in
7

Centraal-Azië en grenst aan een reeks andere landen:
Rusland, Mongolië, Kazakstan, Kirgizstan, Tajikistan,
Afghanistan, Pakistan en India.

Historische context
Sinkiang (Xinjiang, betekend "nieuwe grens"), kent
een turbulente geschiedenis. De vroegst bekende
inwoners van circa 4,000 jaar geleden, werden
gemummificeerd in woestijngebieden aangetroffen
en zijn waarschijnlijk van Kaukasische oorsprong. Het
gebied is onherbergzaam en het wordt doorkruist
door hoge bergketens. Slechts 5 procent van het
oppervlak is voor mensen bewoonbaar. Zowel in
Perzische als Arabische historische kronieken wordt
gesproken over Oost-Turkestan, in oude Engelstalige
documenten wordt verwezen naar “Chinees
Turkestan”. De eerste maal dat Sinkiang onder
Chinese overheersing kwam, was in de 1e eeuw v.o.j.,
toen Keizer Wu Ti een Chinees leger stuurde om de
Hunnen te verslaan en om de regio te bezetten. In de
2e eeuw verloor China de regio aan de Oezbeken,
maar bezette het weer in de zevende eeuw, waarna
het werd veroverd door de Tartaren. In de 8e eeuw
werd het veroverd door de Tibetanen, overspoeld
door de Oeigoeren, die er een Koninkrijk vestigden en
vervolgens in de 10e eeuw binnengevallen door een
aantal Turkse stammen die er een islamitisch Kanaat
vestigden. Sinkiang kwam in de 13e eeuw, de tijd van
Djengis Khan, onder Mongools bestuur. Er volgde een
periode met veel politieke en militaire strijd van
plaatselijke stammen en heersers, totdat de Mantsjoe
in 1765 een losse vorm van controle verkregen.
In de 19e eeuw werden de betrekkingen tussen
China en Sinkiang gekenmerkt door culturele en
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religieuze conflicten, bloedige opstanden en tribale
geschillen. In die tijd werd deze onrust
aangemoedigd door Groot-Brittannië en het
tsaristische Rusland ter bescherming van hun
belangen in India en Siberië. In 1881 werd Sinkiang
een Chinese provincie, maar tot aan de oprichting
van de Chinese Republiek in 1912 bleef het min of
meer onafhankelijk van de centrale overheid.
Oeigoeren, Turkstalige moslims, vormden er de
belangrijkste bevolkingsgroep. De invloed van het
centrale gezag, op grote afstand in Peking, bleef
ook in de tijd van de Republiek zeer beperkt. Vanuit
de Sovjetunie en Mongolië geïnspireerde
opstanden verzwakten in de jaren 30 en 40 van de
vorige eeuw het centrale Chinese gezag verder.
Intussen speelde ook nog de burgeroorlog tussen
nationalisten en communisten zijn rol in de regio.
De situatie bleef daardoor politiek instabiel en
onoverzichtelijk, totdat in 1949 de troepen van de
Volksrepubliek de macht overnamen.
Tegenwoordig bestaat de bevolking uit ongeveer
even grote groepen Oeigoeren en Chinezen die zich
sinds de jaren 50 in het gebied gevestigd hebben.
De Chinese regering voert een politiek van
sinificatie, waarbij gebruik van het Oeigoers
ontmoedigd wordt en zowel de migratie van
Chinezen naar het gebied als de assimilatie van
Oeigoeren in de Chinese cultuur en economie
gestimuleerd worden. De Oeigoerse en Chinese
gemeenschappen leven echter op gespannen voet
en strikt gescheiden van elkaar.

Postale geschiedenis – Russische post
De geïsoleerde ligging en de turbulente politieke
ontwikkelingen in de regio hebben ook hun
weerslag in de postale geschiedenis van de streek.
Ten eerste moet geconstateerd worden dat er tot
vrij recent eigenlijk nauwelijks sprake was van
postverkeer en dat het aantal poststukken dat uit
de regio afkomstig is buitengewoon beperkt is.
De Russische post in Sinkiang was feitelijk de
eerste reguliere postdienst. Met het verdrag van
Kuldja (1851) krijgen de Russen het recht zich te
vestigen in Ili en Tarbagatai. De Engelsen zien dit
als een bedreiging voor India en creëren onrust.
Als reactie bezetten de Russen Kuldja (1871) maar
al een jaar daarvoor begint in die stad de eerste
8

Russische post te werken. Kuldja, huidige naam
Yinin City, is de hoofdstad van de
Autonome Kazachstaanse Regio binnen Sinkiang,
gelegen 390 km westelijk van de hoofdstad
Urumqi. In 1881 komt er een nieuw verdrag tussen
Rusland en China waarbij de Russen beloven zich
terug te trekken maar wel het recht krijgen om
zich ook elders in Sinkiang te vestigen. Andere
kantoren werden gevestigd in Chuguchak,
Urumchi (nu Urumqi) en
Kashgar. Uiteindelijk verdwijnen de Russische
troepen in 1883. Tot aan het eind van de eerste
wereldoorlog blijft Russische post in Sinkiang in
gebruik en is in sommige delen van de regio veel
belangrijker dan de Chinese post.

De Chinese post in Sinkiang
De Chinese posterijen beginnen hun werk in Sinkiang
pas in mei 1910. Vanaf het begin geldt in Sinkiang een
speciaal posttarief: 1 cent voor lokale post, 3 cent
voor post binnen Sinkiang en 6 cent voor post naar de
andere provincies. In het begin werden in Sinkiang de
zelfde postzegels gebruikt als elders in China. In 1915
was Sinkiang’s munt echter inmiddels gedevalueerd
tot een kwart van de waarde van de Chinese valuta.
Om te voorkomen dat in Sinkiang (goedkoop)
gekochte zegels elders in China zouden worden
gebruikt kregen die een opdruk "Gebruik beperkt tot
Sinkiang". Die praktijk is volgehouden tot in 1945. In
de catalogi is te zien dat in die tijd meer dan 250
verschillende opdrukzegels zijn uitgegeven. Hieronder
staan daarvan een aantal voorbeelden.

In december 2012 is een zeer belangrijke
verzameling van post uit Russische kantoren in het
Chinese rijk, bijeen gebracht door Dr Raymond
Casey, geveild bij David Feldman Auctions. Uit
Sinkiang kwamen in totaal 22 kavels, wat al
aanduidt hoe zeldzaam dit materiaal is.
1e opdruk op 1e Pekingdruk (1915)

2e opdruk op 1e Pekingdruk (1916)

Als voorbeeld staat hierboven een brief uit 1879,
verzonden van Sinkiang naar Taganrog in Rusland.
Bij een inzet van 8000 Euro werd deze op 600.000
Euro afgeslagen. Het is gefrankeerd met twee 7 k
zegels uit 1879 en voorzien van een stempel met
de tekst "Kudjian Postagentschap /Zeven rivieren
provincie" met op de achterzijde de annotatie in
het Russisch "Afkomstig uit brievenbus 24 mei".
De brief draagt het vroegst bekende stempel uit
de stad Kuldja en is het oudste poststuk, bekend
uit de Russische aanwezigheid in Sinkiang.
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e

opdruk op 2e Pekingdruk (1924)

2
Als eerste werd in 1915 een serie uitgegeven met
opdruk op de 1e Peking druk van de Jonkenzegels met
de verticale karakters niet in lijn, het bovenste
karakter is naar links verschoven (SG 1-16). In 1916
volgde op de 1e Peking druk, een tweede overdruk
met de verticale karakters wel in lijn (SG 17-38).
Tenslotte werd tussen 1925 en 1936 nog een derde
serie uitgegeven met opdruk op de 2e Peking druk
(SG47-70).

9

Perfins
voor dienstpost
Zegels uit deze series, voorzien van een perfin werden
vanaf 1916 tot rond 1940 gebruikt voor de verzending
van officiële stukken. Portzegels werden niet
overgedrukt, omdat deze niet voor het publiek te
koop waren.
Inmiddels werden de diverse gelegenheidszegels die
in China werden uitgegeven ook van een overdruk
voor Sinkiang voorzien. Zie de voorbeelden hieronder.

lengte te onderscheiden zijn. Die verschillen
hangen samen met de plaats waar ze werden
aangebracht: Londen, Peking of Shanghai. Voor al
deze zegels geldt dus dat ze overdrukt zijn voor
gebruik in Sinkiang, maar het overgrote deel heeft
dat landsdeel nooit bereikt, maar werd verkocht
aan filatelisten elders. In de catalogi is te zien dat
ongebruikte zegels dan ook veel lager gewaardeerd
staan dan de gestempelde zegels; over het
feitelijke gebruik hieronder meer.
Het overdrukken van zegels met een beperking
voor het gebruik in Sinkiang eindigde in 1945,
waarna er weer gewone Chinese postzegels
werden gebruikt. Alleen door datum en plaats van
afstempelen van de enorme verscheidenheid van
in de periode 1945-49 uitgegeven zegels is gebruik
in Sinkiang in deze periode vast te stellen.

Luchtpost - Plaatselijke opdrukken

Gelegenheidszegels met overdruk voor Sinkiang

Vanaf juni 1932 werd een vliegverbinding vanuit
Peking en Shanghai met Tihwa in Sinkiang
geopend. Daarmee werd ook luchtpost vervoerd.
Daarvoor waren echter geen regulier overdrukte
luchtpostzegels beschikbaar. Er werden dus voor
dat doel plaatselijk in Sinkiang zegels overdrukt.

Zegels met overdruk ‘Luchtpost’

Diverse uitgiften 1932-45
De Sun Yat-sen en Martelarenzegels die in de jaren
1932-45 werden uitgegeven werden ook overdrukt
voor Sinkiang uitgebracht.
Bij deze zegels wordt onderscheid gemaakt naar
verschillende typen opdrukken, die door hun
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De eerste luchtpostzegels werden gemaakt in 1932
door het plaatselijk overstempelen van de
toenmalige Jonkenzegels met de karakters voor
Luchtpost (SG 83-86). Van deze zegels is een
beperkt aantal uitgegeven. Veel oudere, maar ook
moderne vervalsingen zijn bekend. Het is aan te
raden deze zegels slechts met certificaat van
echtheid te kopen, en zelfs dan...
Na aanvankelijke verkoop aan het loket van de
luchtpostzegels type “Junker F-13 met Chinese
Muur” werden in 1942 zowel de Peking druk als de
10

Hong Kong druk van die uitgifte lokaal in Sinkiang in
rood met een handstempel overstempeld.

Luchtpostzegels met 1e en 2e overdruk
De tekst luidde net als eerdere overdrukken:
"beperkt voor gebruik in Sinkiang". Op dat
moment waren ter plekke slechts acht waarden
van de derde Peking druk beschikbaar; 15c, 25c,
30c, 45c, 60c en 1$. (SG187-194). Daarom zond
het Directoraat van de Posterijen nog zeven
aanvullende waarden naar Sinkiang (SG195201).
Beide partijen werden in grotere karakters
handmatig met een houtstempel overdrukt,
eveneens in rood. Op 25 mei 1944 volgde een
serie van elf waarden met een handstempel in
kleinere karakters overdrukt in zwart. Op dat
moment waren er nog zeven waarden in voorraad
(SG 208-213). Vier overige waarden werden
nagezonden en in een tweede partij handmatig
overstempeld (SG 201-206). In september 1944
ontving het District Postal Office opdracht tot het
aanmaken van een messing handstempel. Daarom
werd op dat moment de 25c waarde, die juist
nieuw was ontvangen, de enige die met dit
stempel werd overdrukt (SG 207). Kort daarop
kregen de Sinkiang posterijen van het Directoraat
Generaal der Posterijen opdracht om het postaal
gebruik van deze luchtpostzegels te staken,
waarna ze nog voor filatelistische doeleinden aan
de loketten zijn verkocht. Net als de basiszegels
komen de overdrukte zegels in vele
tandingvariëteiten voor.

‘Thrift movement’ zegels met 1e en 2e overdruk
Dezelfde plaatselijke opdrukken die zijn gebruikt
voor de luchtpostzegels zijn in die zelfde tijd ook
China Filatelie 2016

aangebracht op de serie voor de ‘Thrift
movement’ (SG 214-25) en het daarbij behorende
velletje.
Nadat de munt, op 17 mei 1949, weer werd gewijzigd,
werden in Sinkiang plaatselijk postzegels overdrukt
met waarden in zilveren yuan (SG 261-266). Het tarief
was toen 5c voor gewone post en 20c voor
aangetekende zending. Dit tarief gold tot het midden
van December. Mao's troepen marcheerden in
september 1949 Sinkiang binnen. Een rode opdruk
"Voorlopige People's Post" werd geplaatst op de
plaatselijk overdrukte zilveren yuan zegels (SG NW 8388), voorafgaand aan uitgifte van de met "People's
Post" overgedrukte zegels (SG NW 89-92). Ook hier
komen vervalsingen regelmatig voor. Naast de zeer
vele vervalsingen (zoals van de opdrukken op
luchtpostzegels) bestaat overigens ook nog een groot
aantal onduidelijke c.q. speculatieve overdrukken.
Door de roerige tijden (en de slechte betaling aan de
ambtenaren) is er nogal wat materiaal in omloop dat
niet in catalogi is opgenomen en waarvan de status
dubieus is. Het gaat hier om zegels die gecreëerd zijn
op aanvraag van verzamelaars. Omdat daarbij de
originele overdruk platen gebruikt zijn is het nu
onmogelijk om nog vast te stellen wat echt is en wat
niet.

Posthistorie
Zoals hierboven al werd gemeld staat de hoeveelheid
poststukken die bekend zijn in geen enkele
verhouding tot het aantal voor gebruik in Sinkiang
uitgegeven postzegels. Gelopen brieven zijn uiterst
schaars en van wat bekend is, is een belangrijk deel
duidelijk filatelistisch geïnspireerd.
Door de ligging van Sinkiang is er eigenlijk maar één
toegangsweg vanuit China, via de oude karavaanroute
Lanchow-Tihwa. In de praktijk betekent dit dat vrijwel
alle post (totdat luchtpost beschikbaar komt) via de
Transsiberische spoorlijn gaat, ofwel via de route
KashgarIerhkoszetang ofwel via Tahcheng
(Tarbagatai). De over land route via Lanchow wordt
alleen in nood gebruikt (die route kende een zeer
lange reistijd).
Op de omslag staat een interessante aangetekende
brief afgebeeld die op 24 oktober 1922 van Tihwa
(Urumshi) naar de USA is verzonden. Die is op 1
december 1922 in Shanghai aangekomen. Die periode
11

van meer dan vijf weken is te verklaren doordat in de
periode van eind 1917 tot juni 1923 geen vervoer via
de Transsiberische spoorlijn mogelijk was.
De brief moet dus via de oude karavaanroute

Specifiek voor Sinkiang is de censuur. Hoewel
censuur ook bij tijd en wijle in andere provincies
voorkomt is vrijwel elke brief uit Sinkiang
gecensureerd. In de meeste gevallen zijn de
brieven
voorzien
plakstrookje. Hiernaast staat zo’n brief, ook uit
1922 , afgebeeld.
Hieronder nog een op 26 maart 1927 gebruikte
briefkaart , die laat zien dat ook postkaarten van
de overdruk voor gebruik in Sinkiang werden
voorzien. Het tarief van 4 c. gold in die tijd voor
een briefkaart vanuit Sinkiang naar een andere
Chinese provincie.

De auteu rs danken Jozef Wagemakers voor
hulp bij het samenstellen van dit artikel.

zijn

Literatuur:
Catalogi (Stanley Gibbons, Chan)
Veilingcatalogus collecti e Casey, Feldman, 2012
Fan Boqen, Postgeschiedenis van Sinkiang
1909 - 1952 ( Chinees boek in bibliotheek )
over Lanchow gegaan zijn. Vervolgens kwam de brief
op 23 december in Chicago en op 25 december op
zijn bestemming in Greenville, Ill
aan.
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Gelegenheidsvelletje
Het gelegenheidsvelletje hiernaast is
voorzien van vier ‘Z-zegels’ voor
speciale uitgiften en sluit aan bij serie
2015-7 van de Volksrepubliek, die
afbeeldingen toont van
schilderijen
van
het
schilderachtige ‘Slender
West
Lake’ in Yangzhou. Zie CF nr. 178. Op
het velletje, deel van een serie van
drie, is nog zo’n schilderij te zien.

Ontwerpfouten op postzegels van de Volksrepubliek
Johan Sevenhuijsen
Een foutje is snel gemaakt bij het ontwerpen van
postzegels. Daar zijn vele voorbeelden van uit de
hele wereld. Soms leidt dat ertoe dat de hele oplage
van een zegel voor uitgifte wordt teruggetrokken
(maar vaak duiken enkele exemplaren dan toch nog
ergens op), in andere gevallen wordt de fout pas na
uitgifte opgemerkt en laat men het maar zo. Van
beiden zijn voorbeelden te vinden bij de zegels van
de Volksrepubliek.

Rusland. In februari 1953 was de serie (C20) klaar
om uit te geven, maar te elfder ure werd ontdekt
dat op de zegels gesproken werd van de ‘SovjetRussische revolutie’, terwijl in 1917 de Sovjet Unie
nog niet bestond (de USSR werd pas in 1922
uitgeroepen). De serie werd dus teruggetrokken
en in oktober 1953 (zo’n beetje 36 jaar na de
revolutie) zonder de karakters voor Sovjet en in
andere kleuren uitgebracht. Een klein aantal van
de oorspronkelijke zegels is echter toch verkocht
en gebruikt. In nummer 149 van ons blad (van 10
jaar gelden) stond daar al een uitgebreid artikel
over.

Een bekend voorbeeld is de serie ter gelegenheid
van de 35e jaardag van de Oktoberrevolutie in
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Een ander bekend voorbeeld zijn de ‘Het hele land is
rood’ zegels uit de tijd van de Culturele Revolutie,
waarop Taiwan wit was gelaten. Dat leidde ook tot
een terugtrekking op het laatste moment. Zie het
artikel van Ed Boers in nr. 178 (september 2015). Er
werd overigens ook in het juni-nummer van 1970 al
over de ontdekking van dat zegel gepubliceerd.

Hieronder aandacht voor nog enkele voorbeelden,
ontleend aan een artikel door Pan Annong in China
Philately van november 1989.

De serie C17 uit 1952 toont militairen van de
verschillende onderdelen van het Volksleger, waarvan
de 25e verjaardag gevierd werd. Op het zegel met de
matroos staat die afgebeeld met een uniform waarop
een insigne ontbreekt, dat vanaf 1 januari 1952 wel
verplicht op elk uniform was aangebracht. De soldaat
heeft zo’n insigne wel, boven zijn linker borstzak.

In de serie S3 uit 1952 wordt op het vierde zegel een
muurschildering uit de Mogao grot nr. 329 getoond.
Op het zegel staat dat het gaat om een elf op een
draak. Feitelijk berijdt de elf een (mythische) tijger.
Een draak zou hoorns hebben en klauwen aan de
poten, bij de tijger ontbreken die hoorns en hebben
de poten geen klauwen.

In de serie S13 uit 1956, gewijd aan het Vijfjaren plan
toont zegel 7 een vrouw die in een textielfabriek
werkt. Zij werkt zonder doek om het haar, wat geheel
in strijd is met de voorschriften van de
arbeidsinspectie. Die schrijven zo’n doek voor om te
voorkomen dat de arbeidsters met hun haar in de
machine terecht komen.

Foute tekst

Goede tekst

Serie C54 uit 1958 is gewijd aan het 5e congres van de
Internationale Studenten Federatie. In het eerste
ontwerp stond bij vergissing “5e wereld studenten
congres’. Die zegels waren al gedrukt, zijn vernietigd,
maar een aantal exemplaren met de foute tekst is
weer opgedoken. Je moet wel heel goed kijken, de
tekst waar het om gaat staat in minieme karakters
onder het silhouet van het gebouw.

Serie S32 uit 1959 viert de bouw van China’s eerste
zeewaardige vrachtschip van meer dan
10.000 ton. Afgebeeld is het schip de ‘Sprong
Voorwaars’ dat in 1958 te water ging. In juni 1920 was
bij de Jiangnan scheepswerf in Shanghai echter al de
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Guan Fu gebouwd, die ook meer dan 10.000 ton groot
was.

De serie C88 uit 1961 viert de 20e verjaardag van
de Communistische Partij met een serie gebouwen
die een belangrijke rol hebben gespeeld in de
geschiedenis van de partij. Daaronder het ‘1
Augustus gebouw’ in Nanchang, dat herinnert aan
de door communistische officieren georganiseerde
opstand op 1 augustus 1927 in die stad, die gezien
wordt als start van de opbouw van het Chinese
rode leger. Dat zelfde gebouw staat ook op andere
postzegels (R11, R12 en R16) afgebeeld en daar
heeft het een verdieping meer. De afbeelding in de
herdenkingsserie klopt niet.

Foute tekst

Goede tekst

De serie C92 uit 1962 besteedde aandacht aan
Chinese geleerden uit de klassieke tijd. Het eerste
zegel beeldt Cai Lun af, de uitvinder van het proces
om papier te maken. Zijn data werden op het zegel
aangegeven als “? B.C.-121”. Daarmee werd
gesuggereerd dat hij meer dan 120 jaar oud zou
zijn geworden. Feitelijk werd Cai Lun na het begin
van onze jaartelling geboren. De vergissing werd
China Filatelie 2016

opgemerkt en op de drukplaat gecorrigeerd door
verwijdering van het karakter voor ‘B.C.’ (het
karakter boven het vraagteken), maar die correctie
is op één positie in het vel niet gemaakt, waardoor
ook zegels met dat extra karakter in omloop zijn
gekomen.

De serie S50 uit 1962 is “Bruggen van het klassieke
China” getiteld en de eerste bruggen uit die serie
komen inderdaad uit de 7e en 9e eeuw. De brug op
het 4e zegel (20 fen) is de Chengyang brug uit
Sankiang. Die brug dateert echter van 1920 en is
dus niet ‘klassiek’ te noemen.

De serie C107 (1964) is gewijd aan de oprichting
van de Eerste Internationale in 1864. We zien
portretten van Marx en Engels op een rode vlag
boven de afbeelding van de kerk ‘St. Martin in the
Fields’, een bekend gebouw aan Trafalgar Square
in Londen. De Eerste Internationale werd echter
opgericht in een heel ander gebouw, St. Martin’s
Hall, een later tot theater omgebouwde muziekhal
in de wijk Camden van Londen.
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ontwerpen, deels andere waarden en een ander
nummer, dankzij een ander politiek klimaat, 16 jaar
later.

Gelegenheidsvelletje
Onderstaand velletje, met zes Z-zegels, toont fraaie
plakken aan het ‘Slender West Lake’, ook onderwerp
van serie 2015-7. Zie ook de beide andere velletjes
met het zelfde thema, elders in dit nummer.

Een ander geval van een op het laatste moment
teruggetrokken uitgifte sluit mooi op het thema
van dit artikel aan. Het gaat daarbij niet zozeer om
een ontwerpfout, maar om een politieke
beslissing. In 1964 was serie S62 voorbereid en
gedrukt, een serie met afbeeldingen van maskers
die bij de Peking opera gebruikt werden. Het gaat
om maskers van diverse helden uit klassieke
Chinese verhalen. Juist in die tijd, in de aanloop
naar de Culturele Revolutie, ontstond echter
discussie over de politieke correctheid van de
Peking opera. Die discussie leidde er toe dat de
uitgifte teruggetrokken werd en de gedrukte
oplage vernietigd. Ook hier hebben een aantal
zegels dat overleefd. Ik heb afbeeldingen van zes
zegels kunnen vinden. Als je in de catalogus kijkt
zie je dat het serienummer S62 later (in 1966)
alsnog is gebruikt voor een (kennelijk wel politiek
correcte) serie Industriële Machines.

Opmerkelijk is dat na de Culturele Revolutie was
uitgewoed, in 1980, de oorspronkelijke Maskerontwerpen zijn gebruikt voor serie T45. De zelfde
China Filatelie 2016
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Chinees werelderfgoed op briefkaarten V
Harald Dütting
Dit is de vijfde aflevering van de reeks Chinese
plaatsen die op de UNESCO lijst van werelderfgoed
zijn opgenomen. Die plaatsen worden belicht in een
reeks mapjes met gefrankeerde briefkaarten,
uitgegeven door de Chinese post. Hieronder worden
de volgende drie setjes besproken.
2
De kaarten van set 1 tonen:

De Klassieke Tuinen van Suzhou
Aan dit stuk cultureel erfgoed zijn twee setjes
briefkaarten gewijd. De Klassieke Tuinen van Suzhou
zijn te vinden in de stad Suzhou, die in de provincie
Jiangsu ligt. In de tijd van de oostelijke Jin Dynasty
maakten tuinarchitecten hier op kleine schaal
replica’s van natuurlijke landschappen. Ze creëerden
zo schitterende locaties, ideaal om er te wonen en
combineerden prachtige architectuur met natuur en
kunst om een zo mooi mogelijk geheel te scheppen.
De

1.
2.
3.
4.
5.

Lingering garden
Mountain Villa with Embracing Beauty
Humble Administrators garden
Master of Nets Garden
Inrichting van de Hal

Klassieke tuinen van Suzhou zijn landschapstuinen
met een buitengewone waarde vanuit het perspectief
van geschiedenis, kunst en cultuur. De UNESCO
criteria 1, 2, 3, 4 en 5 waren hier van toepassing.
De Humble Administrators Tuin, de Lingering Garden,
de Master of Nets Garden en de Mountain Villa with
Embracing Beauty zijn als typische voorbeelden van
de specifieke tuinarchitectuur in 1997 op de World
Heritage lijst geplaatst. Het Canglang Paviljoen, De
Leeuwen woudtuin, de Tuin van Cultivatie, de
Rusttuin voor Jonge Paren en de Tuin voor Meditatie
werden in 2000 door de Unesco bijgeschreven op de
World Heritage List. Daarmee werd aan de Klassieke
Tuinen van Suzhou extra waarde verleend.
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4
En set 2 toont:

1.
2.
3.
4.
5.

Meditatie Tuinen
Canglang paviljoen
Leeuwen Woudtuinen
Tuinen van Cultivatie
Rusttuin voor jonge paren

1
3
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5 3

De Tempel van de Hemel, Beijing
De Tempel van de Hemel in het centrum van Beijing is gebouwd in 1420. Het hele complex omvat 2,73
vierkante mijl en er zijn in het artistieke bouwwerk Ming – en Qing-invloeden te herkennen. De Qing en
Ming-Keizers kwamen er ieder jaar ceremonies uitvoeren, waarbij de Hemel werd vereerd en waarbij werd
gebeden voor een goede oogst. Het Ronde Altaar aan de
zuidkant en het Altaar van Gebed voor een 4
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Goede Oogst aan de noordzijde zijn met elkaar
verbonden door een brede, 360 meter lange weg die het
Goddelijke Viaduct wordt genoemd. De Hal van het
Gebed voor een Goede Oogst heeft een schitterende
balkenstructuur en de imposante verhoging waarop de
hal staat is een prachtig voorbeeld van een complex voor
koninklijke rituelen. De Tempel van de Hemel voldoet aan
de criteria 1, 2 en 3 voor het toevoegen van cultureel
erfgoed op de World Heritage list. Hij
werd in 1998 door de UNESCO op die lijst bijgeschreven.
De kaarten tonen:

1. Hal van Gebed voor een Goede Oogst
2. Altaar van Gebed voor een Goede Oogst
3. Ronde Echo Muur
4. Ronde Altaar
5. Hal van de Onthouding

Invloed van de Japanse bezetting op
de post in China (1937-1941)
Jan van der Zouw, Johan Sevenhuijsen

Historische context
In 1905 verkreeg Japan na de Russisch-Japanse oorlog
het recht om troepen in Mantsjoerije te stationeren,
om de South Manchurian Railway, die aan Japan was
geleased, te beveiligen. In 1931 volgde de bezetting
van heel Mantsjoerije door de Japanners en werd de
vazalstaat Manchukuo gesticht. In 1932 werd de
eerste permanente serie uitgegeven met de
afbeelding van het staatshoofd, de laatste Chinese
kindkeizer Pu Yi. Dit leidde onmiddellijk tot grote
problemen met het postverkeer met het niet bezette
China, dat deze post voorzien van de zegels van
Manchukuo niet erkende. Manchoukuo was geen lid
van de UPU, dus China beschouwde de zegels van dat
land als lokale uitgiften en belastte de brieven met
strafporto. Om dat probleem op te lossen werd eind
december 1934 een postverdrag tussen Japan
(Manchukuo) en China gesloten. Op 1 januari 1935
volgde op grond daarvan de uitgifte van een serie
zegels zonder het staatswapen en de landsnaam,
specifiek voor het postverkeer met China. Post met
die zegels werd door de Chinese post wel
geaccepteerd.
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Hieronder staan mijn manco`s, ik hoop dat
iemand me daaraan kan helpen!
China Volksrepubliek, Postfris, Michel nrs:
2002: 3339-42 Klassieke literatuur; 3343-46
Rivier.
2003: 3425-28, Bloemen; 3447, Longziekte.
2005: blok 122, Jaar v.d. Haas; A3667
zelfklevend gestanst.
2006: 3759 + aanhangsel zelfklevend; Blok
127, (3715); 3790-3793 x en y serie; 3811-12,
Vogels; 3815, Ulanhu.
2007: 3822 - blok133, Jaar v.h. Varken.
Ik zou graag via e-mail met aanbieders in
contact willen komen, ook voor nog andere
manco`s, ik heb geen ruilmateriaal.
Hubertus Heijnens; hg.heijnens@hotmail.com

Na het zg. Marco Polo Bridge incident van 7 juli 1937
valt Japan de rest van China binnen. In eerste instantie
worden Peking, Tientsin, Shanghai en een reeks
andere steden veroverd, op 21 oktober 1938 valt
Canton. De strijd tussen de Japanse bezetters en de
Nationalistische en Communistische troepen gaat
echter tot 1945 door en het vereist dus goede studie
om te bepalen wie in een bepaalde stad in welke
periode de macht had. Er was na 1937 sprake van
twee regeringen, die elk claimden China te
vertegenwoordigen, nl. een Nationalistische in
Chungking (als Vrij China) en een door de Japanners
opgezet, aanvankelijk in Peking, later in Nanking.

Postorganisatie
De facto bleven de Chinese posterijen als geheel (dus
inclusief de bezette gebieden) onder leiding staan van
de Nationale Chinese regering in Chungking, via het
Hoofdpostkantoor in Shanghai. Dit was mogelijk ook
het gevolg van de complexe organisatie en de grote
inspanningen die nodig waren om de posterijen
draaiende te houden, alsmede de grote weerstand
van postmedewerkers tegen de oprichting van een
eigen postdienst binnen de bezette gebieden.
Daarnaast werd er geen winst gemaakt, wat ook niet
onbelangrijk is.

20

Op het eerste gezicht lijkt het dan ook alsof de
postdiensten in deze periode doorgegaan zijn met
‘business as usual’. De oorlogsomstandigheden
blijken, bij nadere beschouwing, wel degelijk
invloed te hebben op de gang van zaken.
Als voorbeeld kan de post vanuit Hankow naar de
USA gelden. Voor de oorlog was dat eenvoudig.
Kijk je naar een briefje uit pakweg 1905 dan gaat
dat met de boot over de Yangtze en is het na een
dag of 3-4 in Shanghai voor verder vervoer over
zee. Na de introductie van de luchtvaart doet een
briefje er in 1931 nog maar 1 dag over om
Shanghai te bereiken en kan van daar uit ook via
luchtpost verder. Na de Japanse inval zie je de
gekste dingen gebeuren, er gaat post via Hong
Kong, een paar weken later gaat de post eerst naar
Chungking en dan verder naar Hong Kong (of zelfs
Hanoi). Niet alleen zijn er al 5 verschillende
luchtvaartroutes, maar ook bij elke beweging van
de Japanse legers veranderen de routes over land.
Nog later, nadat de Japanners eind oktober 1938
Hankow veroverd hebben, gaat de post weer per
boot of per vliegtuig via Shanghai. Na de Japanse
aanval op Pearl Harbor in december 1941 wordt
deze postverbinding (waarschijnlijk) helemaal
onderbroken.

overdrukken met de namen van de zes districten;
Honan, Hopei, Mengkiang, Shansi, Shantung en
Supeh. Iets later komen er ook overdrukken voor
Centraal China, de Yangtze-vallei (december
1941) en voor Zuid-China (de provincies
Kwangtung, Kwangsi, Fukien en Kweichow), deze
laatste overdrukken vanaf juni 1942.
Tussen 1937 en 1941 werden, ook in bezet gebied,
de gangbare Nationale Chinese zegels door
gebruikt. Gebruik in door Japanners bezet gebied
kan alleen vastgesteld worden door de plaatsnaam
en de datering in het stempel. Onderstaande brief
van 24 juli 1939, van Shanghai, via Yokohama naar
San Francisco is een mooi voorbeeld van het
zegelgebruik in deze tussenliggende jaren. De brief
is gefrankeerd met
drie

permanente

SYS

Gelegenheidsvelletje
H et hiernaast afgebeelde velletje met vier
zegels ‘voor speciale uitgiften’ heeft als
thema de ‘Verhalen over de reis naar het
op 3 mei
westen’. Dat sluit aan bij de
2015 uitgegeven serie 2015 - 8 , die ook in
nummer 178 van China Filatelie is
besproken. De vi er coupons in het midden
van het velletje tonen weer andere scenes
uit dit klassieke Chinese boek.

Postzegels
Als gevolg van de snelle geldontwaarding werd in
1941 besloten om, ter voorkoming van smokkel
van zegels van het niet-bezette China, de zegels
voor gebruik in de bezette gebieden te
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Voor post uit Shanghai is dit een tamelijk
ongebruikelijke route, kennelijk heeft de brief “de
boot gemist” (letterlijk) en kan die per luchtpost
nog ingehaald worden. Het bestaan van de
luchtpost verbinding van Shanghai naar Tokio is
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overigens een goed bewaard geheim. Alleen in een
publicatie in de China Clipper in 1938 wordt er
melding van gemaakt en de lijn heeft waarschijnlijk
tot begin 1942 bestaan. Er zijn echter (voor zover
bekend) nooit officieel tarieven voor het gebruik
van deze verbinding gepubliceerd.
Posthistorisch zijn poststukken uit 1941 het meest
interessant omdat daar per postkantoor of regio is
vast te stellen wanneer de overdrukte zegels werden
ingevoerd. Postkantoren waren waarschijnlijk
geautoriseerd om de bestaande voorraden op te
gebruiken tot de ontvangst van de overdrukte zegels.

een

Elke verzamelaar van (klassiek) China weet van het
bestaan van de ‘Red Revenue’ opdrukken, al zijn er
maar heel weinig die de serie compleet in hun
verzameling hebben. Over deze serie opdrukzegels (SG
88-96) is al erg veel geschreven. De zegels maakten
deel uit van een hele reeks opdrukuitgiften die in 1897
gemaakt zijn in afwachting van de levering van de
‘Imperial Chinese Post’ drakenzegels. Veel minder is
bekend over het zegel waarop de opdrukken zijn
gemaakt, de ‘red revenue’ zelf, dus eigenlijk. In de
Stanley Gibbons staat dat
‘men gelooft dat [dit zegel] nooit als belastingzegel
gebruikt is’. Over het feitelijk gebruik van dit zegel
zonder opdruk is kennelijk weinig bekend, maar wel is
meer bekend over de reden dat ze gedrukt zijn. in het
blad China Philately van November 1989 schrijft Du
Shengyu daarover het volgende.

Bovenstaand poststuk is verzonden op 30 juni 1941
vanuit Tientsin via Shanghai en Honolulu naar New
York. Het is een brief uit de laatste periode voordat de
overdruk zegels in gebruik genomen worden (per 1
juli), helaas is er geen scan van de voorkant, maar de
route lijkt te zijn over land van Tientsin naar Shanghai
(de brief doet er 7 dagen over, met luchtpost zou hij
sneller zijn aangekomen), dan per boot naar Hong
Kong en vervolgens weer per luchtpost naar de USA.
De auteurs danken Jozef Wagemakers hartelijk voor
zijn belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van
dit artikel.

De waarde van het Red Revenue zegel was drie cent.
Voordat die waarde werd vastgesteld is een reeks

De Red Revenue zegels
alternatieven overwogen.
Du Shengyu
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Het plakken van belastingzegels op vrachtpapieren
voor de douane werd verzonnen als maatregel om
belastingontduiking tegen te gaan. Er waren vele
verschillende soorten douane vrachtpapieren en de
oorspronkelijke suggestie was om twee soorten zegels
te maken met een verschillende waarde. In maart-april
1895, toen de Rivier Douane voor het eerst aan het
22

Directoraat-generaal voor Belastingen het voorstel
deed om belastingzegels te gaan gebruiken werden als
waarden 2 en 5 candareen voorgesteld. De 5
candareen zegels zouden zijn voor de vrachtpapieren
voor buitenlandse goederen “Passes for foreign
goods”, de 2 candareen zegels voor de “New passes for
foreign goods” [het onderscheid wordt uit het artikel
niet duidelijk, aangenomen kan dat het gaat om een
lager tarief wanneer een eerder toegelaten product
opnieuw wordt ingevoerd – JS]. De Directeur-generaal
voor Belastingen, Hart, keurde de maatregel goed,
maar vond de voorgestelde tarieven te laag. Hij
suggereerde 10 en 5 candareen als tarief en vroeg de
Rivier Douane om met een nieuw voorstel te komen.
Na wat overleg besloot de Rivier Douane de
munteenheid voor de belasting van candareen naar de
zilveren dollar te veranderen en de tarieven vast te
stellen op resp. 5 of 10 cent voor het hoge en 3 cent
voor het lage tarief. Op 16 November 1895 leverden zij
een rapport met een ontwerp en specificaties voor de
te drukken zegels en de aanbeveling die in rood te
drukken bij de Directeur-generaal aan. De heer Hart
keurde het rapport snel goed en liet dat weten aan het
Londense kantoor van de douane, maar hij had
voorkeur voor één waarde voor de te drukken zegels.
In zijn antwoord aan de Rivier Douane liet hij weten
dat hij het beter vond om één tarief te berekenen voor
alle papieren, maar als ze toch verschillende tarieven
wilden dan te kiezen voor 10 en 5 cent of 6 en 3 cent
[zodat het hoge tarief voldaan kon worden door het
plakken van twee zegels van het lage tarief]. De Rivier
Douane besloot na verder overleg om voor alle soorten
papieren alleen te werken met zegels met een waarde
van 3 cent. Het Londense kantoor van de douane
plaatste daarop zijn opdracht bij de drukkerij
Waterlow. Zo kwam het dat, hoewel oorspronkelijk
ontwerpen voor twee waarden gemaakt zijn,
uiteindelijk alleen de 3 cent zegels gedrukt zijn.

moeilijke omstandigheden gemaakt en gebruikt
zijn. Daarover is al eerder in ons blad gepubliceerd
en de bezoekers van de laatste bijeenkomst van de
Studiegroep hebben de gelegenheid gehad de
prachtige verzameling van Jan Bertens te zien.
Een bijzondere uitdaging is om vast te stellen wat er
nu eigenlijk binnen deze categorie uitgiften is
uitgegeven. De verschillende catalogi tonen
verschillende selecties. De Yang catalogus
(oorspronkelijk uit 1964) liep qua compleetheid
daarin lange tijd voorop. Het verschijnen van de
Catalog of the Chinese Liberation Area Stamps door
Meizo Miuhara in 1988 was een belangrijke nieuwe
mijlpaal, maar gespecialiseerde catalogi zijn sinds
die tijd niet meer verschenen. Momenteel is een
aantal verzamelaars bezig met het samenstellen
van een nieuwe catalogus online op
www.artessa.de. Een bewonderenswaardig
initiatief, dat nog volop onder constructie is.
De algemene catalogi laten maar een deel zien van
wat er in die specialistische werkjes staat. De
Stanley Gibbons is daarbij nog behoorlijk
uitgebreid, maar de Michel catalogus beperkt zich
tot de meest algemeen voorkomende uitgiften. Des
te opmerkelijker is dat juist in de Michel catalogus
een tweetal zegels te vinden is, die in geen van de
andere catalogi zijn opgenomen.

Zoals hier te zien gaat het om twee zegels van
Manchukuo met een opdruk, die in de Michel

Noordoost China - een bijzonder geval
Johan Sevenhuijsen

onder de rubriek Nordost-China de merkwaardige
nummers A4 en B4 meekrijgen.

Iedere verzamelaar die zich bezig houdt met de
‘voorlopers’ van de Volksrepubliek, ook wel de
uitgiften voor de Bevrijde Gebieden genoemd, weet
dat die een bijna onuitputtelijke bron van
verschillende uitgaven zijn, waaronder
buitengewoon zeldzame zegels die onder de meest
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Hierboven staat een afbeelding van die zegels zelf,
waarvan de status dus onduidelijk is, maar waarvan
kennelijk een fors aantal exemplaren gemaakt is. Ik
zelf heb er in ieder geval al een aantal van gevonden.
In het blad China Philately van november 1989 is een
uitgebreid artikel aan deze zegels gewijd, waarin de
auteur, Yang Yaozeng, ingaat op de achtergrond van
deze zegels. Dat artikel was eerder verschenen in
Stamps World #96 (uitgegeven in Hong Kong).
Op 14 augustus 1945 (kort nadat de USSR aan Japan
de oorlog verklaard had) bevrijdde het Russische Rode
Leger het gebied Mudanjiang in noordoost China van
de Japanse bezetters. Mudanjiang is een
stadsprefectuur in de noordelijke provincie
Heilongjiang. De stad heeft tegenwoordig een
miljoen inwoners en ligt 160 km van de Russische stad
Vladivostok. In september of oktober van dat jaar (en
dus kennelijk niet in augustus 1946, zoals de Michel
meldt), voordat de Chinese (communistische)
autoriteiten het beheer van de post in het gebied
hadden overgenomen, werden deze opdrukzegels
gemaakt op gezag van het ‘Mudanjiang
Postadministratie Bureau’.
Aanwezige zegels van Manchukuo (1 en 2 cent)
werden machinaal overdrukt met de tekst Chinees
postkantoor/Tijdelijk voor 50 cent/(mu), waarbij het
karakter mu tussen haakjes stond voor Mudanjiang.
Er werd ook nog een tweede uitgifte gemaakt met
hand-opdrukken op andere zegels van Manchukou
om de jaardag van de Chinese Republiek (10 oktober)
te vieren, maar die is niet in de Michel terecht
gekomen.
Er is een verwarrende hoeveelheid echte, valse en
fantasie-opdrukken op zegels van Manchukuo uit de
periode naar het instorten van die vazalstaat. De Kerr
catalogus is een bekend overzicht daarvan. De
deskundigen zijn het er over eens dat de Mudanjiangzegels een echte uitgifte vormen, maar er is
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diepgaand verschil van mening over het indelen
daarvan bij de uitgiften van de bevrijde gebieden. Er
wordt gesteld dat de zegels niet zijn uitgegeven door
een postorganisatie onder gezag van de
communistische autoriteiten. Bovendien zou
onduidelijk zijn of ze een postale functie hebben
gehad. Zegels die zonder toestemming van de
communistische leiding overdrukt zijn zouden moeten
worden beschouwd als ‘producten van bijzondere
historische omstandigheden’ en niet als zegels van de
Bevrijde Gebieden. You Yaozeng brengt daar tegenin
dat ook andere zegels, zoals de uitgiften voor Harbin
uit de zelfde periode, zijn uitgegeven zonder dat er
sprake was van rechtstreeks gezag van de Chinese
communisten, maar ook die worden algemeen
beschouwd als zegels van de bevrijde gebieden.
Verder zijn de zegels wel degelijk gebruikt bekend.
Weliswaar was toen (en gedurende langere tijd) de
verbinding per trein en ook over de weg vanuit
Mudanjiang naar andere delen van het land
verbroken, zodat postverkeer onmogelijk was, maar
de zegels hebben wel gediend voor de post in
Mudanjiang zelf.
Het feit dat een vrij groot aantal zegels werd overdrukt
zal er, volgens de auteur, ook mee te maken hebben
dat het plaatselijke postautoriteiten te doen was om
een manier om hun ambtenaren van levensonderhoud
te voorzien, maar dat neemt niet weg dat de zegels wel
degelijk een rol in het postverkeer hebben gespeeld.
Voor de plaatselijke post was 50 cent in die tijd ook het
geldende tarief.
Er waren in de betreffende periode van
burgeroorlog twee duidelijke postautoriteiten in
China, die van de Nationalistische regering en
die van de Communistische autoriteiten,
waaruit later de Volksrepubliek voortkwam. Dat
neemt niet weg dat in grote delen van
Noordoost China een flinke tijd verliep tussen
de komst van het Russische Rode Leger en het
vestigen van burgerlijk gezag. Dat geldt ook
voor de postorganisatie. Het was slechts een
kwestie van tijd voordat gezagsdragers van de
Volksregering zouden arriveren. Daarom
zouden de Mudanjiang opdrukken (volgens deze
auteur) erkend moeten worden als lokale
opdrukken van het bevrijde gebied Noordoost
China en als zodanig in de catalogi vermeld
moeten worden. Hij beschrijft dat hij daar in
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discussies bij verschillende filatelistische
conferenties een lans voor gebroken heeft .

China. We zijn benieuwd hoe de redacteuren
van dat project deze Mudanjiang uitgiften te
zijner tijd zullen behandelen.

Het catalogus project van Artessa.de is nog niet
toegekomen aan de uitgiften van Noordoost

Gelegenheidsvelletje

Hiernaast afgebeeld is een
velletje met een afbeelding van
het ‘Slender West Lake’ in
Yangzhuo. Net als het eerder in
dit nummer getoonde velletje
sluit dat aan bij de serie 2015-7
van de Volksrepubliek met het
zelfde thema.

Confucius op Chinese
postzegels
Liu Xiaofeng
Het onderstaande is een geredigeerde en
aangevulde vertaling van een artikel uit China
Philately van september 1989. Overigens stond in
ons eigen Bulletin in september 1989 ook een, nog
steeds zeer leesbaar, artikel over Confucius van de
hand van F.G. Wols. Aanleiding voor beide
artikelen was de uitgifte (J162) die de
Volksrepubliek op 28 september 1989 wijdde aan
de 2540e geboortedag van deze wijsgeer.
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vele studenten aan zich verbond. Hij wilde zijn talent
niet alleen aan onderwijs besteden, maar ook in de
politiek. Hij streefde naar ‘een weldadige regering,
door deugd gedreven’. Die opvatting trachtte hij in
een rondreis langs een reeks staten aan de man te
brengen, maar hij kreeg maar weinig respons. Toen
wijdde hij zich aan onderwiujs en academisch werk.
Uitnodigingen naar het keizerlijk hof te gaan wees hij
af omdat hij niet voor corrupte machtsdragers wilde
werken.
Op zijn 51e werd hij lokaal bestuurder in de staat Lu,
later gepromoveerd tot minister van Justitie. Zijn
motto: “Mensen moeten niet geregeerd worden door
decreten die met straffen worden opgelegd. Het volk
zal zich goed gedragen als ze politiek geleid worden
en begrensd door rechten en rechtvaardigheid.” De
regering van Lu, door die principes gedreven, was
succesvol en wekte de rivaliteit van de naburige staat
Qi. De heerser van Qi trachtte een wig te drijven
tussen Confucius en de koning van Lu. Dat deed hij
door 80 verleidelijke vrouwen naar die koning te
sturen. Confucius vreesde dat zijn koning daardoor te
zeer afgeleid zou worden van staatszaken en hield de
schoonheden buiten de stad. Toen de koning daar
achter kwam dwong hij Confucius zijn regeringspost
op te geven en met zijn discipelen het land te
verlaten.
De naam Confucius is onverbrekelijk verbonden
met de Chinese cultuur. Zijn gedachten en
geschriften hebben diepgaande invloed gehad op
de ontwikkeling van de Chinese maatschappij. Het
eerste zegel toont Confucius als leraar, het tweede
als politiek ideoloog, die verschillende staten
bezocht. Het velletje toont de beeltenis van
Confucius.
Confucius werd in 551 v.o.j. geboren als Kong Qiu,
zoon van een oudere onderofficier die op zijn 66e een
jonge maagd huwde. Kong Qiu werd om deze afkomst
gepest en ontwikkelde de ambitie om zich door hard
werken een maatschappelijke positie te verwerven.
Op zijn 20e stond hij al bekend als geleerde en hij
legde zich toe op onderwijs om zijn kennis over te
dragen, ook aan kinderen van arme gezinnen, wat in
die tijd niet gebruikelijk was.
Hij verdiepte zijn kennis door studie bij Lao Tze, de
oprichter van het Taoïsme, en ontwikkelde zich tot
een ijverige, bescheiden en warme leermester, die
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Confucius leidde 14 jaar lang een zwervend bestaan,
vergeefs proberend zijn opvattingen over deugdzaam
bestuur aan bestuurders van allerlei staten over te
brengen. Daarna mocht hij zich opnieuw in Lu
vestigen, waar hij zich verder bezighield met het
onderwijzen van zijn meer dan 3000 volgelingen.
Uiteindelijk overleed hij in 479 v.o.j., 73 jaar oud.
Bij zijn leven hebben Confucius’ opvattingen niet veel
wortel geschoten, maar na die tijd des te meer. In de
Han periode werden ze door de keizer tot
staatsideologie gemaakt, die centraal stond bij de
opleiding van ambtenaren. In de loop der eeuwen
heeft dat in China, maar ook in Korea en Japan
diepgaande invloed gehad. De gedachten van
Confucius werden daarbij onder de noemer
‘Confucianisme’ vertaald met het centrale
uitgangspunt ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe
dat ook een ander niet’, en de daarbij horende zes
deugden: menselijkheid, kinderlijke gehoorzaamheid,
rechtvaardigheid, fatsoen, trouw en wederzijds
respect. In de praktijk werden deze uitgangspunten
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vaak verbonden met verwante gedachten uit Taoïsme
en Boeddhisme in wat wel neoconfucianisme
genoemd wordt. In Japan en Korea is dat als officiële
staatsideologie aangenomen.
Geen wonder, dus, dat ook tempels werden gebouwd,
gewijd aan de gedachten van
Confucius.
Ook op Taiwan is men Confucius niet vergeten. In
1965 werd hij als Culturele Held op een zegel
afgebeeld.

Al in 1909 verscheen de Hemelse tempel in Peking op
Chinese postzegels. In die tempel verrichtten de
Chinese keizers jaarlijkse rituelen ter ere van
Confucius. Dat zelfde gebouw stond ook op een serie
zegels van 1923.

Dat Confucius ook in de moderne tijd niet altijd
onomstreden was blijkt wel uit de in 1975
uitgegeven serie die ‘Kritiek op Confucius en Lin
Piao’ als thema heeft. Het vergt wat fantasie om
die beiden onder één noemer te brengen, maar,
zoals inmiddels is gebleken, na de Culturele
Revolutie is ook Confucius weer in genade
aangenomen.

Confucius staat voor het eerst op een zegel
afgebeeld in 1947. In dezelfde serie zijn ook
afgebeeld het Abrikozen Altaar, waar hij in zijn
geboortedorp zijn leerlingen onderrichtte, zijn
graftombe en een Confucius tempel.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
10 oktober – serie 2015-21 Het
Paleis Museum.

(4-4) Cao Zhi componeert Fu. Vier zegels van 1,20
yuan uitgegeven in vellen met 16 zegels en twee
minivellen.

28 november – serie 2015-28

(4-1) De Meridian Gate met op de tab een Jade
schijf waarop draak en feniks. (4-2) De zaal van
Opperste Harmonie met op de tab een watervat.
(4-3) De hoektoren met op de tab: langs de rivier
gedurende het Qingming festival. (4-4) Het paleis
van Hemelse Zuiverheid met op de tab een wit en
blauwe porseleinen pot. Twee zegels van 1,20 en 2
zegels van 1,50 yuan uitgegeven in vellen met 10
zegels en een minivel met twee series.

China’s eerste regionaal passagiersvliegtuig ARJ21-700
is op 28 november afgeleverd aan de Chengdu
Airlines. De ontwikkeling van het ARJ21 project werd
gelanceerd in 2002. De eerste testvlucht vond plaats
in 2008 en het toestel is door de CAAC gecertificeerd
in 2014. Het heeft 78 zitplaatsen in verschillende
klassen en een vliegbereik van 2225 tot 3700 km. Een
zegel van 1,20 yuan in vellen met 16 zegels.
29 november – serie 2015-29 Leren van
waarden door illustraties.

12 november – serie 2015-27 Vier
vormen van Chinese dichtkunst.

(3-1) Staats gesteunde woningen.
(3-2) Chinese droom: Het temperament van een
gewillige os.
Shi (gedicht), Ci (couplet), Ge (lied) en Fu (ode).

(3-3) Chinese droom, mijn droom.

(4-1) Du Fu reciteert Shi.

Twee zegels van 1,20 en één zegel van 1,50 yuan in
vellen met 16 zegels en een minivel met 3 series.

(4-2) Su Shi componeert Ci.
(4-3) Bedwelmende Ge door Bai Juyi.
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5 januari – serie 2016-1
Jaar van de aap (bing shen). Eerste uitgave van de
nieuwe reeks van de Chinese dierenriem.

Blok met schaap in zilver opdruk en aap in 22K goud
opdruk (2 x $60)
(2-1) Aap brengt geluk.
(2-2) Geluk en lang leven.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen Begroeting van het Chinese met 16 zegels en
twee minivellen met elk 6 Nieuwjaar.
zegels. Tevens een postzegelboekje met tien Een zegel van 1,20 yuan in zegels (5 series).
vellen met 20 zegels en een
minivel met acht zegels.
10 januari – serie 2016-2
D.v.E.

Nieuwe Uitgiften Hong Kong
16 Januari 2016 - Jaar van de aap
De Aap afgebeeld op vier zegels in vier vormen van
traditionele handenarbeid items: in gekleurd glas (Liuli
stijl), zijde borduursels, zilverwerk en papier snijden.

16 januari 2016 - Heartwarming
Waarden: $ 1,40, $ 2,40, $3,40 en $ 5,00 en blokje
($60)
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De 2016 uitgave in de ‘heartwarming’ serie in
twee uitvoeringen van ‘Jaar van het Aap’ ontwerp,
een uitvoering voor binnenlands gebruik en een
voor post naar buitenland (airmail):
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Om dit te onderstrepen heeft Hong Kong Post 6
zegels uitgebracht met daarop bekroonde
ontwerpen van publieke gebouwen.
Afgebeeld zijn: Hong Kong museum voor
Kustverdediging, Victoria Park zwembad, Saikung
Waterfront Park, Ping Shan Cultureel gebouw (Tin
Shui Wai), Hong Kong Wetland Park en
hoofdkwartier van Elektrisch en Mechanische
Departement.
Waardes: $1.70 - $2.20 - $2.90 - $3.10 - $3.70 $5

22 Februari 2016 - Eeuwfeest ´Hong Kong Girl Guides´
Hong Kong Girl Guides , opgericht in 1916 , zetten
zich in voor de algemene ontwikkeling en
emancipatie van meisjes en vrouwen in Hong Kong.
Ter ere van het eeuwfeest zijn er vier zegels
uitgeven met daarop de badges van vier trainingen
(behulpzaamheid, karakter, fitheid en
vaardigheden) en ontwikkeling van de Guides
uitgebeeld door uniformen uit het verleden.

14 April 2016 - 100 jaar Hong Kong St. Johns
Ambulance’s
Hong Kong St. John Ambulance Brigade (the
Brigade) werd opgericht in 1916. In al die jaren
bleef het streven om alle burgers van de Hong
Kong samenleving ongeacht hun ras, afkomst of
klasse. De dienst biedt een breed spectrum aan
gratis services zoals ambulance diensten, eerste
hulp, tandheelkunde en hulp aan gehandicapten.
Ter ere van het eeuwfeest heeft Hongkong Post
een serie special zegels uitgebracht om het werk
van de brigade onder de aandacht te brengen.
Afgebeeld zijn de thema’s: Ambulance service,
Eerste Hulp, Tandheelkundige hulp aan
hulpbehoevenden en Jeugd service.

Waardes: $1.70 - $2.90 - $3.70 - $5

31 Maart 2016 - Architectuur in publieke
gebouwen
Architectuur in publieke gebouwen moet altijd op
de mens gericht zijn en tot sociale contacten
leiden.

China Filatelie 2016

Er is gebruik gemaakt van zgn. glinsterende druk inkt,
wat er voor zorgt dat de kleur verandert bij een
andere hoek van invallend licht.
Waardes: $1.70 - $2.90 - $3.70 - $5
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10 Mei 2016 – World Heritage series No. 5
In de serie “World Heritage in China” die gestart werd
2012 met daarin UNESCO wereld erfgoed
monumenten in China is de Hongkong Post aangeland
bij uitgave no. 5. Deze uitgave heeft als onderwerp
‘”The Grand
Canal”. Dit kanaal (of kanalen) omvat het SuiTang
Grand kanaal, Beijing-Hangzhou Kanaal en Zhedong
kanaal. Alle drie kanalen stromen door Centraal en
Oost-China. De totaal 27 secties hebben een totale
lengte van 1011 kilometer. Deze kanalen die in 5e
eeuw v.Chr. zijn gebouwd staan te boek staan als de
oudste kunstmatige waterwegen.
In de 7e eeuw n. Chr. (Sui Dynasty) werden de kanalen
voor het eerste gebruikt voor transport van goederen
en personen, naast de eerdere doelen als irrigatie en
drinkwater.

Op het blok (waarde $ 10) zijn enkele zeer oude
boogbruggen afgebeeld die sommige kanalen
overspannen.

8 Juni 2016 - Toys of Hong Kong - 1940s- 60s
Productie van speelgoed in Hong Kong gaat terug tot
de jaren rond 1940.
Pas na 1950 begon de speelgoed industrie te floreren
toen veel speelgoed makers uit de
U.S.A. hun productie van met name plastic speelgoed
verplaatsten naar het veel goedkopere Hong Kong.
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Hongkong Post een serie uitgebracht van zes zegels
met daarop enkele klassieke ontwerpen van in HK
gemaakt speelgoed.
Afgebeeld zijn resp. de Plastic hamer, Papieren pop,
Water pistool, Plastic zwaarden, Plastic bad eendjes
en Plastic kikkers. Waarden: $1.70 $2.20 - $2.90 - $3.10 - $3.70 - $5
WT

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republic of China)

20 april 2016 – Landschappen van Taitung
Als eerste van een serie uitgiften om het
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Rond 1960 was deze speelgoed industrie gegroeid
tot een van pijlers van de lokale economie samen
met elektronica, kleding, plastic. Om hier bij stil te
staan heeft de

( NT $ 5) "Boom Pioenen "
( NT $ 5) "Perzikb loesem "
( NT $ 7) " Kruidachtige Pioenen "
( NT $ 9) " Bloeiende Crab Apple en magnolia "
( NT $ 10) " Klaprozen en Fringed Iris "
( NT $ 10) " Geel Stekelige Rozen en Pioenen "
( NT $ 12) " Anjers"
( NT $ 12) " Kersen en Grosbeaks "
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29 maart 2016 – Bloesems van de eeuwige lente
De serie toont schilderijen uit het Paleismuseum in Taipei. Het gaat om werk van Guiseppe
Castiglione onder het motto “Onsterfelijke bloesems van een eeuwige lente”. Er komen 16 waarden,
dit is de eerste serie van acht daarvan. Castiglione kwam in 1715 als missionaris naar China en
bekwaamde zich als schilder om toegang tot het hof te krijgen. Hij verbond westerse en Chinese
technieken en was bijzonder goed in het schilderen van vogels en bloemen.
De acht zegels tonen:
toerisme in Taiwan te bevorderen worden vier bekende landschappen uit de provincie Taitung,
aan de oostkust van Taiwan, getoond in een velletje met vier zegels:
(NT$5) Sanxiantai is een complex van eilandjes
en koraalriffen met een boogbrug als topattractie
(NT$5) De hooglanden van Luye waar een festival met hete lucht ballonnen gehouden wordt
(NT$10) Lunyu is een vulkanisch eiland; de plaatselijke bevolking maakt fraaie houten boten (NT$12)
Het Nationaal Museum van de Prehistorie is gevestigd rond een pre-historische vindplaats.

5 mei 2016 – Schilderijen uit het Paleismuseum
De jaarlijkse uitgifte van kunstwerken uit het Paleismuseum staat dit keer in het teken van de
thee. De drie zegels tonen:
(NT$5) Het malen van thee door Liu Songnian uit de Song dynastie
(NT$15) De dichter Lu Tong maakt thee in een rode aardewerken pot; een schilderij van Qian
Xuan uit de Song dynastie
(NT$25) Thee proeven is een werk van Wen Zhangming uit de Ming dynastie, het toont vrienden
die samen thee drinken.
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5 mei 2016 – Vredesinitiatief
Een uitgifte in het licht van de oplopende spanning rond de Zuid Chinese zee. Om de
soevereiniteit van Taiwan over de Zuid Chinese zee te onderstrepen en om te tonen hoe het
eiland Taiping al jaren vreedzaam wordt onderhouden een serie van vier zegels:
(NT$5) Soevereiniteit, met kaart van het betwiste gebied
(NT$9) Vrede, met een afbeelding van de vuurtoren en het hospitaal op Taiping
(NT$13) CO2 uitstoot verminderen, met een afbeelding van de zonnecellen op het eiland (NT$15)
Milieubescherming, met een afbeelding van het eco-pad rond het eiland

20 mei 2016 – Inauguratie van de president Bij de recente verkiezingen werden Tsai Ing-wen tot 14e
president en Chen Chien-jen tot vicepresident verkozen. Hun inhuldiging wordt gevierd met een
serie van vier zegels (NT$5, 5, 12 en 12) en een souvenirvel (NT$32), waarop hun portretten met
pixels en eenvoudige tekeningen worden weergegeven. Daarmee wordt hun eigentijdse karakter en
de verbondenheid met het gewone volk, in al zijn diversiteit, benadrukt.
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29 juni 2016 – Droom van de rode kamer
In 2014 en 2015 werden al series uitgegeven die gewijd zijn aan dit klassieke Chinese boek, dit is de
uitgifte voor 2016. De ontwerpen tonen belangrijke passages uit het boek: (NT$5) Xiangling
bestudeert poëzie
(NT$5) Witte sneeuw, roze pruimenbloesem
(NT$10) Qingwen herstelt een jas
(NT$25) Het lantaarn festival feest
JS
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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 werd op 27 en 28 mei 2016 gehouden.
De kavels China, Japan en Siam uit deze veiling werden weer tegen
goede prijzen verkocht.
Hieronder een kavel uit deze veiling.

Kavel 640 – Briefkaart 1970 met zegels Culturele Revolutie naar Nederland – inzet € 80,
opbrengst € 95
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Onze volgende veiling zal in december plaatsvinden in Brasserie
Woudestein op het terrein van Excelsior Rotterdam.
Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod, deskundige
verkaveling en veel internationale klanten.
Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden.
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