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Redactioneel
Het derde nummer van deze jaargang verschijnt nu
de dagen duidelijk beginnen te korten en het
seizoen voor binnen met de hobby bezig zijn weer
aanbreekt. Hopelijk biedt het blad daarbij weer
inspiratie. Er zijn interessante bijdragen
binnengekomen van Marc Symens over een
opvallend stempel van de Chinese post en Ton van
Doornen, over zijn specialisme: perfins, maar dan dit
keer hele oude, in de eerste zegels van China. Zoals
ook in de afgelopen nummers is er weer aandacht
voor een onderwerp dat met de Japanse Bezetting
van China te maken heeft,

dit keer over de zegels van de zogenaamde ‘Nieuwe
Peking druk’ die vrijwel alleen voor Japanse
bezettingsuitgiften gebruikt zijn. We ontlenen wat
kortere artikelen aan de internationale literatuur en
er zijn een flink aantal nieuwtjes te vertonen en
beschrijven.
Uw redacteur gaat binnenkort voor enkele maanden
de zon opzoeken in Zuid Oost Azië. Laat u dat er niet
van weerhouden bijdragen voor het blad te maken:
zodra ik in januari terug ben ga ik weer aan de slag
met het eerste nummer van de 49e jaargang!

Hieronder voor onze leden weer een leuke attentie van de Chinese Posterijen: een
gelegenheidsvelletje voor het Jaar van het Schaap.
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Prijs beste artikel 2015

Tijdens de Postex beurs in Apeldoorn werden op
15 oktober de prijzen uitgereikt voor het beste
blad en het beste artikel uit de jaargangen
2015/16 van de tijdschriften van specialistische
verenigingen. Door ons is het artikel van Ed Boers
over de uitgiften van de Bevrijde Gebieden in
nummer 177 (april 2015) voorgedragen en dat
artikel heeft ook de prijs in de wacht gesleept. In
het juryrapport wordt het artikel goed te lezen,
leuk en behoorlijk diepgravend genoemd; het
nodigt de verzamelaar uit in zijn stockboeken te
gaan neuzen. Onze hartelijke gelukwens aan Ed
Boers, die, naast de eer, € 100 krijgt om op de
komende Brievenbeurs te besteden. Ook voor de
hele Studiegroep een opsteker om trots op te zijn!

Bestuursmededelingen
Verslag ledenvergadering 10 september 2016 Bij
deze vierde vergadering van 2016 waren 14 leden
aanwezig en 2 leden hadden zich vooraf afgemeld.
Om 10.35 opent voorzitter de vergadering. Hij
heet iedereen welkom en speciaal Steven Frumkin
(USA), Vice President van de China Philatelic
Society of London, die als gast van Ton van
Doornen de bijeenkomst bijwoont. De Secretaris
werkt aan het corrigeren van de vermelding van
de studiegroep bij Google, maar dat bedrijf blijkt
moeilijk te overtuigen dat het adres van de
studiegroep gewijzigd is. Ook bij de site
postzegelblog.nl zal de vermelding aangepast
worden.
Enkele leden hebben stockboeken bij zich met
ruil/verkoop of met heel speciaal materiaal. Vanaf
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9.30 tot begin van de vergadering en tijdens de
pauze is er veel onderling contact over dit
materiaal. Het stockboek van Jaap Eijkenduijn met
speciale afstempelingen had veel aandacht van de
aanwezigen.
- Rondvraag: o Nieuwtjes – Dick van Eijl geeft
nogmaals een toelichting op de problemen met de
nieuwtjes, de eerste zending van 2016 is binnen maar
er blijkt ook nog 2015 materiaal bij te zitten. Dick
geeft verder aan dat communicatie met China vrij
moeizaam is en wat de overwegingen zijn om te
bepalen of iets teruggestuurd wordt of niet. o Johan
geeft aan als redacteur dat kopij map leeg is voor het
nummer dat medio november gepland is en dat alle
bijdragen voor het blad welkom zijn.
o Voorzitter geeft aan dat de Duitse zustervereniging
ons heeft voorgesteld om in 2018 een gezamenlijke
vergadering te houden, ergens in de grensstreek. Er
werden geen bewaren geuit tegen dit voornemen, het
bestuur zal in contact treden met de Duitse zuster
organisatie om de details en (on) mogelijkheden te
bespreken. De uitkomsten zullen later worden
gedeeld. - Presentatie
In het kader van het in vorige vergaderingen
opgestarte initiatief om de vergadering meer inhoud
te geven geeft Jos Daanen een kleine presentatie met
de titel ‘Gewoon of bijzonder’. Aan de hand van een
zegel met tot nu toe onbekende afstempeling houdt
Jos een interessant en amusant betoog, aangevuld
met informatie van Jozef Wagemakers en anderen.
Na de pauze veilt Veilingmeester J. Daanen de 103
kavels van veiling 219; 44 kavels werden verkocht (24
schriftelijke biedingen) en 59 kavels gingen retour.
Voorzitter sluit +/- 12.15 de vergadering.
W.Terlouw Vergaderdata 2017
U kunt vast de volgende vergaderdata voor de
Studiegroep in uw agenda voor 2017 noteren: 21
januari, 15 april, 17 juni, 9 september en 11
november.

Oude Bulletins
Van de zolder van onze ex-voorzitter, Jan Kaiser, is
een grote voorraad oude Bulletins en Handboeken
Local Posts gekomen. Wie nog bepaalde oude
nummers zoekt kan de secretaris schrijven.
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“B.P.O. TO C.P.O.” - geen Britse maar een Chinese stempel
Marc Symens
Reeds meerdere jaren zit in mijn verzameling een
prentbriefkaart verstuurd in 1921 vanuit Brussel
(vertrekstempel 16 augustus 1921) naar Shanghai.
Enigszins verdoken staat er een rechthoekig stempel
op “B.P.O. TO C.P.O. / SHANGHAI /2? SEP 21/TIME
21.30”.

er gekend met datum 27 april 1920 met
uuraanduiding). Het zou gebruikt zijn bij het
doorgeven van briefwisseling van de Britse post aan
de Chinese post.
Ook in “The Postal History of the British Post
Offices Abroad” van E.B. Proud, uitgegeven in 1991,
vindt men bij het stempeloverzicht van de
Britse post in Shanghai bij de “Instructional
Markings” (op pag.411) het “B.P.O. TO C.P.O.”
stempel vermeld. Er worden daar zelfs vier
subtypes (kleine verschillen in de lettergrootte en
plaatsing van de letters) getoond: de stempeltypes
I12, I14, I15, I16.
In deze studie is de vroegst genoteerde
gebruiksdatum 4 april 1920, de laatst gekende
gebruiksdatum 15 maart 1922.

Steeds heb ik verondersteld dit stempel een
Britse stempel was waarbij “B.P.O. TO C.P.O.” staat
voor “British Post Office to Chinese Post Office”.
Niet zo heel lang geleden kon ik mijn verzameling
nog
aanvullen
met
een prentbriefkaart
gepost op
de
Belgische pakketboot
“Anversville” in de buurt van Teneriffe, waar de
Anversville op 17 december 1920 aanmeerde. De
prentbriefkaart toont, opnieuw
enigszins
verdoken,
een
stempel
“B.P.O. TO C.P.O. / SHANGHAI /14 JAN 21/TIME 11”.

Het bestaan van zo’n “B.P.O. TO C.P.O.” stempel is
wel gekend en reeds beschreven in het basiswerk
“The Philatelic and Postal History of Hong Kong and
the Treaty Ports of China and
Japan” van
F.W. Webb (oorspronkelijk
uitgegeven in 1961, herdrukt in 1991). Het staat er
vermeld (afmetingen 42 x 25 mm) bij de “Instructional
Markings”
(pag. 319) van SHANGHAI (en is
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Ik heb mij dikwijls afgevraagd waarom zo’n stempel
ineens vanaf 1920 verscheen en gedurende een
periode van 2 jaar (het Brits kantoor in Shanghai
werd in 1922 gesloten) gebruikt werd. De periode
dat op alle briefwisseling naar China ook een
transitstempel van een buitenlands kantoor werd
aangebracht is dan al meerdere jaren voorbij.
Poststukken met een stempel “B.P.O. TO C.P.O. /
SHANGHAI” worden overigens wel min of meer
regelmatig in veilingen aangeboden.
Zo vond ik bij het doorbladeren van de
veilingcatalogus van Interasia Auctions Limited van
7

28-4/1-5-2012 nog een zeer fraai voorbeeld
afgebeeld bij lot 1900. Een prentbriefkaart 1 juli
1921 van Ceylon via Shanghai (22 juli 1922) naar
Peking (2? Juli 1921) met een mooie en duidelijke
afdruk van een rechthoekig stempel “B.P.O. TO
C.P.O. / SHANGHAI /22 JUL
21/TIME 18.” (zie afbeelding op de omslag).
Bij het verder nauwkeurig bestuderen van
diezelfde veilingcatalogus vond ik een nog erg
merkwaardig item: lot 1597.
Het betreft een “Postal Memorandum No. 00026“
waarop proefafdrukken staan van een aantal op 4
juni 1921 beschikbare (hand) datumstempels van
de Chinese post van
Shanghai.

En dit op een memorandum van de Chinese post!
Dat moet betekenen dat deze “B.P.O. TO C.P.O.”stempels dus Chinese en geen Britse stempels
geweest zijn! Een voor mij toch wel erg
verrassende vaststelling!
Recent kon ik mijn verzameling nog uitbreiden met
een interessante Belgische prentbriefkaart, verstuurd
in 1921, eveneens met een transitstempel “B.P.O. TO
C.P.O.”

Prentbriefkaart verzonden op 8 maart 1921 vanuit
Dinant naar Luho. Transitstempel in Shanghai van de
Chinese post “B.P.O. TO C.P.O. / SHANGHAI /16 APR
21/TIME 10”. Aankomststempel van Luho van 17
april 1921.
(“B.P.O. TO C.P.O.”-stempel met de “O” in
“TO” breed)
lot 1597
Tot mijn grote verbazing staan daar twee
verschillende (let op de “O” in “TO”, die is in de
eerste stempel smal, in de tweede breed) “B.P.O.
TO C.P.O.”-stempels tussen.
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De wetenschap dat de “B.P.O. TO C.P.O.”stempels
geen stempels zijn van de Britse post in Shanghai,
maar wel degelijk van de Chinese post in Shanghai,
doet mij nu ook volledig begrijpen waarom op de
poststukken waarop een “B.P.O. TO C.P.O.” voorkomt
(meestal) geen andere stempel van de Chinese post in
Shanghai geplaatst werd.
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Achtergrond
Blijft nu nog de vraag waarom dergelijke stempels in
1919 (Jozef Wagemakers noteerde een voorbeeld van
18 november 1919!) in gebruik genomen werden.
Misschien werden de stempels gebruikt om aan de
duiden dat de poststukken niet via de snellere route
“via Siberia” vervoerd werden. Deze route “via
Siberia” was namelijk na WO-1 en tijdens de
burgeroorlog in Rusland tot 1923 volledig voor
internationaal postverkeer buiten gebruik gesteld
(voor meer informatie hierover: zie “Die
Transsibirische Eisenbahn - Der postalische Landweg
zwischen China und Europa”, W. Haveman, Die ChinaPhilatelie nr.150 pag 11-31 (2011)).
Maar is dat wel de echte bestaansreden van dit
stempel?
Een open vraag voor verder onderzoek!

In een artikel in het vorige Bulletin over de invloed
van de Japanse bezetting op de post in China werd al
besproken dat de posterijen voor geheel China (bezet
en vrij) in die periode werd georganiseerd vanuit het
Hoofdpostkantoor in Shanghai. De zegels werden in
die periode (1937-41) in Hong Kong gedrukt en via
Shanghai over het gehele land gedistribueerd. Om de
beschikbaarheid van postzegels zeker te stellen werd
in 1941 door de Posterijen aan het Peking Bureau of
Engraving en Printing opdracht gegeven voor het
drukken van zegels met het zelfde ontwerp als de
Martelaren zegels en 2e, 3e en 4e ontwerp SYS zegels,
zoals die al eerder geproduceerd waren in Peking,
Hongkong, bij Dah Tung en Chung Hwa. Het ging
daarbij wellicht om risicospreiding. De ontwikkelingen
in de oorlog maakten continuïteit van levering vanuit
Hong Kong onzeker.

De “Nieuwe Peking Drukken”
Johan Sevenhuijsen Jan
van der Zouw
Een flinke tijd lang had het overgrote deel van de
postzegels die in China gebruikt werden maar een
beperkt aantal ontwerpen. Tussen hun eerste
verschijnen in 1931/32 en het eind van de 2e
Wereldoorlog hebben zegels met het portret van Sun
Yat-sen (in enkele uitvoeringen) en met dat van een
aantal ‘Martelaren van de revolutie’ de boventoon
gevoerd. Het grote aantal verschillende opdrukken op
die zegels zorgt voor variatie, maar ook de basiszegels
zelf zijn in allerlei verschillende uitvoeringen
verschenen, die onderscheiden kunnen worden naar de
drukkerij waar ze gemaakt werden en dan ook nog
eens naar tanding en papiersoort. Een onuitputtelijke
bron van specialisatie. Je hebt een goede catalogus als
de Chan nodig om daar een beetje wegwijs in te
worden.
Hieronder bespreken we één wat minder bekende
‘familie’ van die basiszegels. In de Stanley Gibbons en
de Ma catalogus worden die aangeduid als de ‘New
Peking Printings’, in de Chan catalogus als de
‘Peiping Imitative Printings’ (Peiping
Imitatiedrukken); de Michel spreekt van ‘Nachdrucke’.
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Ongeveer terzelfder tijd werd besloten om in het
bezette Noord China de postzegels te voorzien van
opdrukken die de geldigheid beperkten tot een
provincie. De waarde van de lokale valuta ging in
die tijd door snelle ontwaarding tussen de
provincies sterk uiteenlopen. Met de opdrukken
werd voorkomen dat speculanten konden
verdienen aan het opkopen van postzegels in de
ene en verkoop in andere provincies.
Dit heeft erin geresulteerd dat de ‘nieuwe Peking
drukken’ eigenlijk vrijwel alleen met opdrukken van
het door Japan bezette Noord China bekend zijn.

Wat is uitgegeven?
Er zijn vanaf 1941 door het “Chinese Bureau of
Printing and Engraving” 18 verschillende zegels
gedrukt (zie Chan: JN1 en JNU 1-17).
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Tenslotte de 1, 2, 5, 10 en 20 dollars, gelijkend op
het 4e ontwerp SYS (Dah Tung druk).

Het gaat allereerst om zeven waarden uit de
Martelaren serie, die in uitvoering lijken op de
zegels die vanaf 1932 bij de zelfde drukkerij
gemaakt zijn, nl. de 1, 8, 10, 20, 30, 40 en 50 cent.

Verder werden de waarden 2, 4 en 5 cent van het
2e SYS ontwerp gemaakt, gelijkend op de Londense
druk en de 9, 16 en 18 cent, gelijkend op het 3e
ontwerp SYS (Chung Hwa druk).
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Van al deze zegels is alleen de 8 cent Martelaren
ook zonder overdruk in omloop gebracht, vanaf 5
juni 1941. Men veronderstelt dat dit zegel (via de
distributie in Shanghai) ook in het nietbezette deel
van China in gebruik is geweest. Alle genoemde
waarden zijn zonder opdruk bekend, maar de
overige zegels zijn dus nooit aan een loket te koop
geweest. De beschikbare exemplaren komen ofwel
uit de (enkele honderden) geschenkpakketten die
tegen het eind van de oorlog aan hooggeplaatste
officials zijn gegeven, ofwel zijn op andere wijze
uit de drukkerij ‘bevrijd’.

‘Six districts’, ‘Half value’ en ‘Full value’
opdrukken
Vanaf 1 juli 1941 waren in het bezette Noord
China (inclusief Mengkiang) alleen nog de zegels
met de zg. ‘six districts’ overdrukken geldig. Die
overdrukken werden gemaakt op alle toen
beschikbare zegels, maar niet op de hier
besproken ‘nieuwe Peking drukken’. Kennelijk
waren er genoeg elders gedrukte zegels
beschikbaar die eerst werden opgebruikt. Vanaf 1
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juni 1942 werden deze opdrukzegels in Noord
China vervangen door de zogenaamde
‘gehalveerde waarde’ opdrukken. De posttarieven
werden in Centraal China verdubbeld, maar in Noord
China bleven ze ongewijzigd. Dat betekende dat de
zegels in Noord China werden verkocht voor de helft
van de nominale waarde en die werd op het zegel
gedrukt. Dat zelfde gebeurde in het (zogenaamd
zelfstandige) Mengkiang. Ook die opdrukken werden
aangebracht op alle aanwezige zegels en daarbij
duiken nu ook de ‘nieuwe Peking drukken’ op. Dertien
waarden van deze drukken zijn met deze ‘half value’
overdrukken bekend. Het is overigens onduidelijk
wanneer die precies in omloop zijn gekomen.
Waarschijnlijk gebeurde dat pas wanneer andere te
overdrukken zegels van de zelfde waarde opraakten,
in de loop van de gebruiksperiode van deze zegels, tot
1 november 1943.
In Centraal China ging de geldontwaarding inmiddels
verder en werden de posttarieven nog een aantal
keren aangepast. In 1943 werd daar voor een gewone
brief $ 1 gerekend, terwijl het tarief in Noord China
nog 18 cent was. De ‘half value’ overdrukken hadden
daardoor hun functie verloren. In plaats daarvan werd
vanaf 1 november 1943 gebruik gemaakt van zegels
waarop alleen nog maar “Noord China” was
opgedrukt. In Mengkiang kwamen opdrukken met
alleen de landsnaam pas half 1945 in omloop. Bij deze
zogenaamde ‘full value’ opdrukken werd inmiddels
voornamelijk gebruik gemaakt van de ‘nieuwe Peking
drukken’ van alle geproduceerde waarden. Kennelijk
waren alle andere (eerder en elders gedrukte) zegels
op. Al met al blijkt dat alleen de 8 cent in 1941 in
omloop kwam; alle overige waarden (alleen met
opdruk) pas op verschillende data na juni 1942 tot in
1945.
In de catalogi wordt onderscheid gemaakt tussen
verschillende drukfasen voor deze nieuwe Peking
drukken. In de loop der tijd werd het voor de zegels
gebruikte papier van steeds slechtere kwaliteit.
Tenslotte werd dat zo slecht dat het niet meer
gegomd kon worden; de zegels werden daarna
ongegomd uitgegeven. Ook de drukplaten werden
van steeds slechtere kwaliteit zodat details in het
ontwerp steeds slechter te zien zijn. In de Chan
catalogus worden drie drukfasen voor de gegomde
zegels onderscheiden (vroeg, midden en laat) en vier
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soorten papier voor de ongegomde zegels
(krantenpapier, wit papier, gelig papier en papier met
zachte, losse vezels). Andere bronnen (w.o. het
boekje over papiersoorten van Ed Boers) maken weer
een ander onderscheid. Voer voor specialisten, maar
in zijn algemeenheid is duidelijk dat de kwaliteit van
de zegels in de loop der tijd zienderogen achteruit
ging.
Hoe kun je ze herkennen?
Om de ‘nieuwe Peking drukken’ te onderscheiden van
eerdere en elders gemaakte drukken zijn er
verschillende methoden. In zijn algemeenheid kan
gezegd worden dat de nieuwe Peking drukken een
minder verzorgd uiterlijk hebben. Dat geldt zeker voor
de latere drukken op slechter papier, maar voor de
eerste drukken op gegomd papier moet je naar
specifieke kenmerken kijken om het onderscheid met
zekerheid te maken. In de eerste plaats wijkt het
ontwerp van de verschillende zegels in enkele details
af van dat van de originele zegels, in de tweede plaats
zijn er verschillen in formaat van de zegels en ook zijn
er verschillen in perforatie. Voor het enige zegel dat
zonder overdruk in omloop kwam, de 8 ct Martelaren,
is het onderscheid in het ontwerp duidelijk in het
karakter voor ‘8’ rechtsboven. Bij de nieuwe Peking
print zijn de strokes in het karakter met elkaar
verbonden, waar dat bij de originele druk niet het
geval was (zie fig. hieronder).

8 ct.: Origineel en nieuwe Peking druk
De overige zegels van de nieuwe Peking druk zijn (in
praktijk) alleen met de genoemde ‘half value’ en ‘full
value’ opdrukken van de Japanse bezetting te vinden.
Het vervelende is dat die zelfde opdrukken ook zijn
gebruikt op de zegels met het zelfde ontwerp van
eerdere drukken.
Ook daar moet je die dus kunnen onderscheiden.
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Hieronder worden die verschillen beschreven.
Bij de Martelaren zegels en de SYS zegels (2e
ontwerp) gaat dat het makkelijkst aan de hand van
de breedte van de zegels. Het zegelbeeld is bij de
nieuwe Peking druk veelal zo’n ½ - 1 mm breder
dan dat bij de eerdere drukken en ze zijn
bovendien in het vel verder uit elkaar geplaatst,
zodat de zegels zelf (inclusief tanding) ook duidelijk
breder zijn dan bij de originele voorbeelden.
Die verschillen in afmeting worden (mede) bepaald
door het gebruikte papier en de richting waarin dat
na de druk bij het drogen van het papier
gekrompen is. Daarbij ontstaan brede of smalle
zegels.
Zie onderstaand overzicht, waarin de breedte van het
zegelbeeld in mm is gegeven:
Origineel
Martelaren

NP-breed

NP-smal

1c
19,5 – 20,2
8c
19,6
10 c 19,5 – 19,8
20 c 19,5
30 c 19,5
40 c 19,5
50 c 20,1
SYS 2e ontwerp

20,5
20,4
20,5
20,6
20,5
20,0
20,1

--19,8
19,6 - 20,0
20,0
19,7
--

2c
4c
5c

20,5
20,5
20,3

----

19,9
19,9
19,9

Het is duidelijk dat alleen bij de 50 c het formaat
van het zegelbeeld geen uitsluitsel biedt. Bij deze
waarde geldt echter gelukkig dat de originele
Peking drukken niet zijn gebruikt voor de overdruk
met ‘half value’ of ‘full value’ opdrukken. Hier kan
je er dus veilig van uit gaan dat alle zegels met zo’n
opdruk van de nieuwe Peking druk afkomstig zijn.

Bij de SYS zegels van het 3e ontwerp geldt dat de
waarden 9 en 18 cent niet in de oorspronkelijke
Chung Hwa druk voorkwamen, alle zegels van die
waarden zijn dus van de nieuwe Peking druk. Bij de
16 cent is het duidelijkste verschil de perforatie:
China Filatelie 2016

het origineel had perforatie 12 ½, de nieuwe
Peking druk perforatie 14. Ook de kleur verschilt
duidelijk: olijfgroen voor het origineel, bronsgroen
voor de nieuwe Peking druk. Bij de Dollar-waarden
van het 4e SYS ontwerp zitten de verschillen tussen
de originele Dah Tung druk en de nieuwe Peking
druk vooral in het ontwerp. Ten eerste in de tekst
onder het portret. In het origineel lopen de
verticale strokes van drie karakters door in de witte
lijn eronder, bij de nieuwe Peking druk is dat niet
het geval (zie fig. hieronder).

Dollar-waarden: origineel en nieuwe Peking druk
Ten tweede is er een verschil in de decoratie
onder het karakter rechtsboven. Bij de Dah Tung
druk zijn daar een reeks puntjes zichtbaar, bij de
nieuwe Peking druk enkele duidelijke lijntjes (zie
fig. hieronder).

Typen binnen de nieuwe Peking druk
We kunnen nu dus de zegels van de nieuwe Peking
druk onderscheiden van die van de eerdere
drukken waarop ze qua ontwerp zijn gebaseerd.
Bij een aantal waarden wordt er binnen de nieuwe
Peking druk zelf ook nog onderscheid gemaakt
naar verschillende types, die afkomstig zijn van
verschillende drukplaten. Het gaat met name om
de 10, 20, 30 en 50 cent Martelaren en de 1 dollar
SYS. Bij de 10, 20 en 30 cents geldt dat in de
varianten die als ‘breed’ worden aangeduid de
decoratie boven de kolommen onder het karakter
in de linker bovenhoek twee horizontale streepjes
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toont, terwijl dat bij het andere, smalle, type één
streep is (zie fig. hieronder).

Martelaren: nieuwe Peking druk ‘breed’ en ‘smal’
De ene streep is trouwens ook te zien bij de
originele Peking-druk van deze waarden. Bij de 1
en 8 cent van de nieuwe Peking druk zijn altijd
twee streepjes te zien, bij het origineel van die
waarde altijd maar één.
Voor de 50 cent worden twee typen onderscheiden,
die het duidelijkst te onderscheiden zijn aan de
waarde ‘50’ linksonder. Bij type A lopen de onderste
twee lijntjes in het kader door naar de rechter
kaderlijn, bij type B niet (zie fig. hieronder). Bij type B
wordt nog onderscheid gemaakt tussen zegels met
een onderlinge tussenruimte in het vel van 3,4 mm en
zegels met een tussenruimte van 2,2 mm in het vel.

Het is hierbij nog onduidelijk of het inderdaad om te
onderscheiden typen van verschillende platen gaat of
om verschillen die te wijten zijn aan slijtage van de
plaat.

Literatuur:
Chan Shiu-hon, Colour-illustrated Stamp Catalogue of
China (1878-1949), 1992
J. Millard Williams, The New Peking Print
Definitives, in Asian Philately 159-68, 1989-90

Grote drakenzegels met perfin ’N.C.H’ van de North China Herald
Ton van Doornen

50 ct.: typen A en B
Bij de 1 Dollar wordt onderscheid gemaakt tussen
zegels met een duidelijke arcering in de panelen
onder het portret en zegels met een onduidelijke,
deels missende arcering (zie fig. hieronder).
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Tijdens de hulp die ik heb geboden bij het
samenstellen van het door de
Forschungsgemeinschaft China Philatelie uitgegeven
boekje ‘Chinesische Lochungen’ met de heer Rudolf
Münch, raakte ik gefascineerd door het gebruik van
de perfin ‘N.C.H’ op de Grote Draken zegels. Al
jarenlang had ik afbeeldingen of scans bewaard met
in de meeste gevallen ook de bron waar ik ze had
gevonden.
Het gaat om de volgende perfin die als volgt
beschreven is in de meeste literatuur:
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Vanaf 1882 de Chinese zegels, uitsluitend Grote
Draken (slechts 24 zegels gezien).
N (13 holes / ^5mm) . C (8 holes / ^5mm) . H
(12 holes / ^5mm)
De North China Herald (hierna NCH). De NCH werd
op 3 augustus 1850 in Shanghai opgericht door Henry
Schearman (ca 18031856). Hij was in die tijd de
eigenaar, redacteur en tevens de drukker. Het was
het eerste krant die in een buitenlandse taal (in dit
geval Engels) werd
uitgegeven
in
Shanghai.
De
krant verscheen in 1850 elke
zaterdag in een oplage van slechts 200 handmatig
gedrukte exemplaren. In 1859 was de krant al zo
belangrijk dat het de officiële mededelingen ging
publiceren van het Britse
Consulaat
en
het
Britse Hoge Gerechtshof, ondanks de slechts
500 exemplaren die gedrukt werden rond 1862. In
1864 ging men tevens de North China Daily News
uitgeven als dagelijkse ochtendkrant maar de NCH
bleef een wekelijkse krant. De firma zetelde toen op
The Bund no. 17 waar zij ook als een van de eersten
een telegraaf verbinding hadden
met
Reuter’s.
Vanwege
de
2e
wereldoorlog werd de publicatie gestopt op 8
december 1941 en daarna is de NCH nooit meer
verschenen. De Daily News moest stoppen op 31
maart 1951 en het gebouw op The Bund werd door
het gezag in Shanghai overgenomen.

De gebruikte perfin
In de begin periode werden zowel de zegels van Hong
Kong en Japan gebruikt in het kantoor van de NCH en
pas later de Grote Draken van China.

Nu doet zich bij deze gebruikte zegels het volgende
merkwaardige probleem in de perfin voor dat bij
bijna alle zegels het gat linksboven in de ‘C’ mist
waardoor we dus een extra soort van de perfin
hebben als volgt:

Voor Japan geeft dat het volgende beeld: 15 zegels
waarvan 5 zegels met een complete ‘C’, bij Hong
Kong zijn er van de 28 zegels slechts 3 met een
complete ‘C’.
De conclusie zou kunnen zijn dat er een dubbele
perforator is gebruikt omdat in eenzelfde
tijdsperiode zowel zegels met een complete als
incomplete ‘C’ voorkomen.
Bij de Chinese Grote Draken hebben we weer een
compleet ander scenario omdat de perfin hier bij
alle exemplaren alleen met ongeveer 80% van de
bovenkant in de zegels is terecht gekomen
waardoor het lijkt dat de punten tussen de N en de
C hier missen. Wel is het zo dat bij alle zegels de
linker bovenpunt van de ‘C’ mist waardoor de
perfin er als volgt uit zou kunnen zien:

Het was ontzettend moeilijk om een aantal
afbeeldingen van zegels te vinden die van een NCH
perfin waren voorzien. Uiteindelijk is het me gelukt
om een tijdsindeling te maken van het gebruik.

+ 1876 – 1887 Japanse zegels (slechts 15 zegels
gezien)
+ 1866 – 1890 Hong Kong zegels (slechts 28 zegels
gezien)
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Maar … het kan ook zijn dat bij alle zegels de
‘punten’ wegvallen in de perforatie. Op de scans
die ik heb is dat onduidelijk. Er is een theorie dat
bij de handperforator een opstaande rand zou zijn
gebruikt waar de zegels tegenaan gelegd moesten
worden waardoor ze het onderste
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gedeelte van de perfin missen maar gezien de
tijdsperiode, die door elkaar loopt met die voor de
Japan en Hong Kong zegels is dit niet erg aannemelijk.

Hieronder een overzicht van de laatste stand van
zaken van de gevonden zegels met vermelding
van de veiling of indien bekend het land van de

Spink

U.S.A.

Frankrijk
1 ca zegel met de
rechts :

Zhao online

Ne derland

Spink

eigenaar.

Zwitserland Perfin dubbel
perfin rechts en het stempel

Zhao online

1 ca zegel met de perfin links en het stempel
rechts :
België

eBay

Spink

Kelleher - Rogers

eBay

China Clipper
Spink
1 ca zegel met de perfin boven :

Ter wille van de privacy vermeld ik
volgende indeling gemaakt.

geen namen. Om de zegels makkelijk te herkennen heb ik de

1 ca zegel met de perfin links en het stempel links:
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Duitsland

U.S.A.

Frankrijk

1 ca zegel met de perfin rechts en het stempel
link s:

Zwitserland
3 ca zegels met de perfin links

Chinese site

Zurich-Asia  Zelfde zegel
perfin open
Onbekend  gerepareerd eBay Zwitserland
verenigingen. Ook de bekende perfin clubs konden
mij niet helpen.

5 ca zegel met de perfin links:

Spink
De vraag blijft echter of er nog meer zegels zijn. Ik
heb alle bekende perfin verzamelaars
aangeschreven en dat resulteerde slechts in 2
nieuwe ontdekkingen. De veilingsites en de
literatuur volg ik al sinds ongeveer 1975. Ook Jozef
Wagemakers kon in de Studiegroep Bibliotheek
niets naders vinden, evenmin als de
bibliothecarissen van de buitenlandse China
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:

Ook nog interessant zijn de prijzen die voor deze
zegels betaald worden. Ik heb van 11 zegels de prijs
kunnen achterhalen want de rest is al heel lang in
particulier bezit zodat geen prijs bekend is. Ik heb de
(veiling)-prijzen van 9 van de 1 ca zegels over de
laatste 20 jaar waarbij de goedkoopste € 256 was en
de duurste € 4635 (wat waarschijnlijk een interne
prijsopdrijving was van de gerelateerde
veilinghuizen onderling) Ik heb dat bedrag ook niet
meegenomen in de gemiddelde prijs.
Vorig jaar en dit jaar bracht de 1ca zegel bijna altijd
ongeveer € 545 op.
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Van de gerepareerde 3ca zegel is een prijs bekend
van € 282.
De 5 ca zegel is in 2015 geveild voor € 1197.

Dit is weer zo’n stukje verzamelgebied van China
waarvan nog lang niet alles boven water is
gekomen. Het speuren naar nieuwe vondsten blijft
dus nodig.

Sprekende brieven
Lin Fengnian

Met dank aan: Jozef Wagemakers, Dick Scheper en
Paul Davey.
Verdere gegevens ontleend aan: Wikipedia, Michel
Houde in de Hong Kong Study Circle en vele
websites van de veilinghuizen.

De nieuwe dienst wordt door het publiek warm
ontvangen. Vroeger konden mensen elkaar alleen
schrijven, nu kan de sprekende brief de
geadresseerde toespreken, waarmee ook emoties
kunnen worden overgebracht. De nieuwe dienst is
ook prettig voor blinden
en voor ouderen die niet
kunnen schrijven.
Op de openingsdag was
er veel belangstelling
van verzamelaars. Velen
van hen verzonden al
vroeg in de morgen
sprekende brieven en
sommige kantoren
raakten snel uitverkocht.

In China Philately (6-4, juli 1987) staat onderstaand
artikeltje, dat een aardig tijdsbeeld geeft van de
ontwikkeling van China in die tijd. Wie herinnert zich
de cassettebandjes nog? Of de service een langdurig
succes is geworden vermeldt de historie niet.
De postkantoren van Beijing bieden vanaf 1 maart
1987 de nationale sprekende brief service aan als
nieuw communicatiemiddel. Het bandje en de
envelop zijn speciaal voor deze dienst gemaakt. Het
bandje van 20 minuten kost 1,20 yuan en de
(hieronder afgebeelde) envelop (225 x 122 mm) kost
0,12 yuan. De afzender stopt het cassettebandje in de
envelop en frankeert die aan de rechterzijde. De
zendingen worden als aangetekende post behandeld.
Het locale tarief is 60 fen, naar elders in het land is
het tarief 80 fen. Sommige postkantoren stellen aan
hun klanten opnameapparatuur ter beschikking.

China Filatelie 2016
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Chinese aanwezigheid in de Zuid Chinese zee

Johan Sevenhuijsen
China is de laatste tijd regelmatig in het nieuws in
verband met activiteiten in de Zuid Chinese Zee.
We hebben kunnen horen over de aanleg van
kunstmatige eilanden, waarop ook vliegtuigen
kunnen landen, over toegenomen activiteit van
Chinese vissersschepen en ook over de uitspraak
van het Haagse hof van arbitrage in juli j.l.. In die
uitspraak werden de Filipijnen in het gelijk gesteld
in de door hen aangespannen zaak tegen China
over de maritieme rechten in deze regio.
Inmiddels is sprake van nieuwe toenadering
tussen China en de Filipijnen, waarmee ook de
scherpe kantjes van dit conflict worden afgehaald.
Daarover maken de VS zich dan weer zorgen…
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Op bovenstaand kaartje is te zien dat de eilanden
zich in het zeegebied tussen Noord Borneo
(Maleisië), de Filippijnen en Vietnam bevinden,
een stuk ten zuiden van China. Al deze landen (en
ook Brunei en Taiwan) claimen tenminste een deel
van dit gebied. Het is strategisch gelegen in
scheepvaartroutes en er is ook sprake van enorme
olie- en gasreserves en rijke visgronden. Dat heeft
al deze landen ertoe gebracht hun claim te
onderstrepen, ook door het bezetten van een
aantal van de kleine (verder onbewoonde)
atollen.De onenigheid over het gebied gaat al
eeuwen terug en in de 20e eeuw speelde die
vooral tussen Frankrijk (kolonisator van Vietnam)
en China. Vanaf de jaren 60 zijn eilandjes bezet
door Vietnam en de Filipijnen. In 1987 meldde ook
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China zich meer nadrukkelijk en vestigde er een
basis op het eiland Nan Sha.
In 1988 vonden er zelfs gewapende schermutselingen
plaats met Vietnam. De Chinese claim op de eilanden
wordt historisch onderbouwd met vondsten van oud
Chinees aardewerk op de eilanden.
In 1988 werd er ook een postkantoor op Nan Sha
geopend. Bovenstaande brief is daar afgestempeld
“Hainan Nansha eiland 1988.11.1” en met het
gelegenheidsstempel “Opening van postkantoor
Nansha eiland, provincie Hainan”. Op envelop en
stempel is de basis op het eiland te zien met daarop
prominent de Chinese vlag. Inmiddels kunnen de
Chinese militairen op het eiland niet meer alleen naar
huis schrijven, maar ook bellen: een Chinese telecomprovider biedt sinds 2011 dekking voor mobiele
telefoons. Ook dat leverde weer protest vanuit
Vietnam op.

duisternis voor het begin der tijden en sliep 18.000
jaar, maar toen hij wakker werd was het nog steeds
donker. Toen pakte hij een bijl en sloeg op de
duisternis in. Met een luide knal bezweek de duistere
massa en werden aarde en hemel gescheiden. Om te
voorkomen dat ze weer zouden samenkomen tilde hij
de hemel op met zijn opgeheven armen. Dat hield hij
vele jaren vol, maar op een gegeven moment
bezweek hij toch. Maar zijn lichaam zorgde voor een
prachtige wereld voor de mensen. Zijn linkeroog
werd de zon, zijn rechteroog de maan, zijn bloed
vulde meren en rivieren, zijn botten werden heuvels
en bergen, zijn vlees werd vruchtbare bodem en zijn
haren werden wouden.

Het tweede zegel toont het ontstaan van de mens.
Nan Wu, de moeder van de mensheid, stond uit te
kijken over een desolate wereld zonder leven.

Scheppingsverhalen en sprookjes
Johan Sevenhuijsen
Het is steeds weer leuk om je te verdiepen in de
achtergrond bij de zegels in je verzameling. In China
Philately van november 1987 staat het door Zhou Fen
opgetekende verhaal bij de in dat jaar verschenen
serie T120, gewijd aan zes van de vele oude sprookjes
in de Chinese traditie. Hieronder worden die
verhalen aan de hand van dat artikel kort naverteld.

Het eerste zegel toont de reus Pan Gu, die de aarde
van de hemel scheidt. Hij was geboren in de
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“Waarom zou ik geen mensen maken, die op mij
lijken, om er wat leven in te brengen”, dacht ze. Ze
kleide een poppetje, dat kwam tot leven en noemde
haar mama. Dat was een leuk succes en snel maakte
ze er nog een stel, onderscheidde mannen en
vrouwen en stuurde ze heen om zich te
vermenigvuldigen.

Het derde zegel vertelt het verhaal van Yi, die
negen zonnen schoot. In oude tijden stonden er
tien zonnen aan de hemel en dat maakte het nogal
heet. De aarde verdroogde en de planten
verdorden en de mensen hadden het zwaar. Maar
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gelukkig was er de held Yi, met bovenaardse
krachten, die goed kon schieten. Met zijn boog
schoot hij met pijlen negen van de zonnen uit de
lucht. Toen hij ze had neergeschoten bleken het
slechts grote lelijke kraaien met drie poten, zoals
op het zegel te zien.

De daad van Yi was goed voor de mensheid, maar
de god van de hemelen was er door beledigd. Hij
strafte Yi en diens vrouw Chang E door ze hun
hemelse status te ontnemen en tot gewone aardse
mensen te reduceren. Chang E verweet haar man
Yi dat hij zo stom was geweest, want ze vond het
aardse bestaan maar niets. Op een dag nam ze
daarom magische pillen die Yi verstopt had en

vloog weg. Bang dat ze in de hemel niet meer
welkom zou zijn vloog ze naar de maan, maar daar
veranderde ze in een lelijke pad en ze moest daar
voor altijd blijven. Dat krijg je als je domme dingen
doet.
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Op het vijfde zegel zien we Kua Fu die de zon
achterna jaagt. Die man had een hekel aan duisternis
en nam het op zich om de zon te vangen, zodat de
aarde altijd in het zonlicht zou kunnen baden. Hij

rende op zijn lange benen achter de zon aan. Maar
toen hij, bij zonsondergang, de zon bijna te pakken
had kreeg hij vreselijke dorst. Het leegdrinken van de
Gele Rivier wist die dorst niet te lessen, zodat hij aan
de dorst overleed. Zijn staf veranderde toen in een
rijke perzikboomgaard. Het was een mislukte
onderneming, maar zijn inzet bij het najagen van
zonlicht bracht hem het respect van volgende
generaties.
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Op het zesde zegel staat de mythische vogel Jingwei
die de zee met steentjes vult. Er was eens de keizer
Yandi. Die had een dochter die bij de zee ging spelen
en daar toen verdronk. Om zich op de zee te wreken
schakelde ze de vogel Jingwei in, die haar hielp om
steentjes in de zee te gooien om die droog te leggen.
Dat was een onbegonnen werk, maar haar
vastberadenheid om haar doel te bereiken is
bewonderenswaardig.
later als beginpunt voor postale jubilea

opdracht van de Postdienst werd daarop door

Te laat

In China Philately van januari 1988 staat een aardig stuk over een bekende serie zegels uit
de tijd van de Republiek China, zie de afbeelding hierboven. Zhang Xinnong beschrijft
daarin de historie van deze uitgifte.
De uitgifte is bedoeld geweest als viering van de 50e verjaardag van de Nationale
Postdienst. Op 20 maart 1896 had keizer Guangxu het voorstel van Buitenlandse Zaken
goedgekeurd om een officiële postdienst op te zetten. Die datum is

beschouwd. Zo werden 25 en 40 jaar na die datum
herinneringszegels uitgebracht.

enkele ontwerpers een nieuw ontwerp gemaakt
met een postduif als centraal motief.

De 50e verjaardag was natuurlijk een goede
aanleiding opnieuw een serie uit te geven en al in
januari 1945 gaf het Ministerie voor
Communicatie van de nationalistische regering
opdracht om de uitgifte van postzegels voor te
bereiden. Er werd een prijsvraag uitgeschreven
voor het ontwerp van deze zegels en in mei 1945
waren meer dan 50 ontwerpen ingediend, maar
geen daarvan werd als bruikbaar beoordeeld. In

Dit werd echter ook afgewezen omdat dat ontwerp
de vooruitgang in de postdienst niet toonde. Een
tweede stel ontwerpen vond uiteindelijk wel genade.
De voorgestelde titel voor de serie was “50e
verjaardag van de Chinese postdienst”, de zelfde tekst
die ook bij eerdere gelegenheden gebruikt was. Het
Ministerie van Communicatie was het echter niet met
die titel eens. Het argument was dat in China al vele

China Filatelie 2016
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eeuwen lang sprake was van postverkeer en dat de in
de tijd van de Zhou dynastie (11e eeuw tot 256 v.o.j.)
opgezette koeriersstations in feite de voorlopers
waren van de moderne postdienst. De geschiedenis
laten beginnen vanaf het moment dat buitenlanders
de postdienst gingen leiden was geschiedvervalsing.

dus in 1947 nog in zijn 36e jaar. De zegels waren dus
eigenlijk niet te laat, maar vierden een gebeurtenis
die nog lang niet had plaatsgevonden.

Volkskunst op postzegels

De postdient kwam daarop met een nieuwe
suggestie: de serie zou “50e verjaardag van het
Directoraat-Generaal van de Post” moeten heten,
want dat werd bij het zelfde Keizerlijk bevel uit 1896
opgericht. Daarmee ging het ministerie akkoord.
Na wat verder gedoe over het ontwerp werd besloten
tot het gebruiken van de drie gekozen ontwerpen met
de nieuwe tekst. De zegels zouden, overeenkomstig
de posttarieven van die tijd, de waarde van 30, 50, 70
en 100 Yuan moeten krijgen.
Uiteindelijk werd de opdracht voor het drukken aan
de American Banknote Company in New York
gegeven, die in februari 1947 proefdrukken voorlegde
aan de Chinese post. Inmiddels was door alle gedoe
de verjaardagsdatum (20 maart 1946) al lang
verstreken. Maar inmiddels woedde ook de
burgeroorlog, die enorme inflatie met zich
meebracht. Dat betekende dat de waarde van de
zegels moest worden aangepast aan nieuwe
posttarieven, tot 100, 200, 300, 400 en 500 Yuan. Er
werden 20 miljoen zegels van de eerste waarde en 5
miljoen zegels van elk van de overige waarden
gedrukt en de hele order werd in september 1947
geleverd. Ze kwamen in oktober per schip in Shanghai
aan, maar inmiddels was de situatie voor het
nationalistisch bewind verder verslechterd. De
Nationale regering weigerde kostbare valuta te
besteden aan het betalen van de drukker en de
douane kreeg geen toestemming de lading toe te
laten. De zegels bleven in Shanghai opgeslagen. Dat
leidde tot maandenlang gesteggel, zodat uiteindelijk
de zegels pas op 16 december 1947 uitgebracht
konden worden, meer dan 1½ jaar na de geplande
datum, zoals ook blijkt uit de jaartallen 1896-1946 die
op alle zegels staan. Veel te laat dus.

In 1987 bracht de Volksrepubliek een serie zegels
uit om ‘de nieuwe vooruitzichten voor het landelijk
gebied’ te vieren. Die waren (uiteraard) positief en
dat wordt weerspiegeld in de vrolijke kleuren en
ontwerpen van de zegels. De vooruitgang op het
platteland wordt op de zegels getoond. Op het
eerste zegel staat een stadje in Zuid China dat
levendig en welvarend is geworden door de
economische en culturele ontwikkeling. Het
tweede zegel toont groenten op de (vrije) markt, in
die tijd een nieuwe impuls voor ontwikkeling. Het
derde zegel toont het voeren van de koeien,
kennelijk in een familiebedrijfje. Het vierde een
openlucht vertoning van een film in een dorp,
waarmee de culturele bloei van het platteland
getoond wordt.

Maar het wordt nog vreemder: op de zegels staat
feitelijk niet de door het Ministerie goedgekeurde
tekst “50e verjaardag van het Directoraat-Generaal
van de Post”, maar de tekst “50e verjaardag van het
Directoraat-Generaal van de Post van de Republiek
China”. De Republiek China was in 1912 gesticht en
China Filatelie 2016
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Voor die ontwerpen werd gebruik gemaakt van
schilderijen die gemaakt zijn door boeren uit Jin
Shan County. In dat gebied is schilderen een stevig
gewortelde traditie en de honderden kunstenaars
doen dat in een herkenbare stijl. Ook tegenwoordig
nog zijn de kunstwerken van de schilders uit Jin
Shan county bekend en het zijn duidelijke
voorbeelden van wat vaak naïeve kunst of
volkskunst genoemd wordt.

de aarde gebracht. De gevierde lancering was
echter wel degelijk een belangrijke mijlpaal voor
het ruimteonderzoek. Voor het eerst kreeg de
raket namelijk een snelheid mee die groot genoeg
was om aan de aantrekkingskracht van de aarde te
ontsnappen, meer dan 11,2 km/s. Dat bracht een
satelliet in een baan tussen de aarde en Mars, die
in rood op het zegel is afgebeeld. Inmiddels kijken
we daar niet meer van op, maar in 1959 was dat
een bijzondere prestatie. Het was overigens ook
de laatste keer dat China een zegel uitbracht dat
zo duidelijk getuigde van de verbinding met de
Sovjet Unie, die tot die tijd de voornaamste
bondgenoot was. Juist rond 1959-60 begon die
relatie barstjes te vertonen, die uiteindelijk tot een
breuk en zelfs tot gewapend conflict leidden.

Het achtste wereldwonder
Onder deze titel bespreekt China Philately van
januari 1988 het eind 1987 verschenen velletje
T122. Daarop is het bronzen klokkenspel te zien
uit het graf van markies Yi uit de staat Zeng, nu in
de provincie Hubei.

Raketzegel

Op 10 september 1959 gaf de Volksrepubliek een
zegel uit dat velen van ons in hun verzameling
zullen hebben zonder bij de betekenis ervan stil te
staan. De aanleiding voor het uitbrengen ervan
was het feit dat 8 maanden eerder, op 2 januari
1959, de Sovjet Unie de afgebeelde drietraps raket
had gelanceerd.
Je kunt je afvragen of dat nou zo’n uitgifte
rechtvaardigt. Al in 1957 en 1958 had de Sovjet
Unie immers de Sputnik satellieten in een baan om
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Het graf van markies Yi werd in mei 1978 gevonden
en dateert uit de tijd van de ‘warring states’, waarvan
Zeng er een was. De markies overleed in 433 v.o.j.. Uit
zijn tombe kwamen meer dan 7000 grafgiften,
waaronder 64 bronzen speelklokken en nog een grote
bronzen klok uit 676 v.o.j., een gift van de graaf van
Chu. De grootste van de speelklokken is 163,4 cm
hoog en weegt meer dan 200 kilo. Op alle klokken
staaan inscripties over de toonhoogte. Elke klok kan
twee verschillende tonen produceren. De hele reeks
klokken was gestemd in C grote terts en omspant 5
octaven met elk 12 halve tonen. Dat maakte dat je er
zeer gecompliceerde muziek mee kon spelen. Dat al
zo’n 2500 jaar geleden in China instrumenten van
deze verfijning geproduceerd werden is verbazend.
Op het velletje is bovenaan in goud de inscriptie te
zien van de door de graaf van Chu geschonken klok.
Op het zegel staat het klokkenspel afgebeeld met een
uitleg daarbij. De Hubei Stamp Company heeft een
folder uitgebracht waarin het velletje is opgenomen
met een CD van muziek die op het antieke instrument
is gespeeld.

vellen met 16 zegels en drie minivellen met elk 4
zegels.

20 maart – serie 2016-4
De 120ste verjaardag van de oprichting van de Chinese
Post. (4-1) Wereldwijde dekking (4-2) Handige
diensten.
(4-3) Express en logistiek.
(4-4) Inclusief financiën.
Vier zegels elk 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 16

Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
zegels.

2 april – serie 2016-5
16 maart – serie 2016-3
Geselecteerde werken van Liu Haisu (18961994).

Schilderij van kluizenaars, een gekleurde zijden
scroll schildering van 45,2x168,7 cm gemaakt door
de artiest Sun Wei (618-907).

Geboren in de stad Changzhou in het oosten van de
provincie Jiangsu, Liu Haisu was een uitstekende
tekenaar en meester in de kunst in de 20ste eeuw.
Bedreven in het tekenen in inkt van landschappen,
bloemen, vogels en dieren.
(3-1) Dit land zo rijk in schoonheid.
(3-2) Inkt lotus.
(3-3) Huangshan waterval.
De drie zegels zijn gedrukt bij drie verschillende
drukkerijen met verschillende druktechnieken. Twee
zegels van 1,20 en een van 1,50 yuan uitgegeven in
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Drie zegels van 1,20 yuan se-tenant in vellen met 5
series en een blokje van 6 yuan waarop de
afbeelding van de 3 zegels in zijn geheel te zien is.

8 april – serie 2016-6
De 120ste verjaardag van de Jiaotong universiteit.
Leider in het geven van cursussen over
telecommunicatie, spoorwegen en management
met afdelingen in Beijing, Shanghai en in de
provincies Sichuan, Shaanxi en Taiwan. Een zegel
van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 20 zegels.

vader van forensische geneeskunde in de wereld.
Een zegel van 1,20 en een van 1,50 yuan
uitgegeven in vellen met 16 zegels.

23 april – serie 2016-8
23 april is de wereld boeken dag en 2016 markeert
de 10de nationale “boek-lees campagne”.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met
20 zegels en een minivel met 10 zegels.

29 april – serie 2016-9
Tangshan internationale tuinbouw expositie. (2-1)
Stad en natuur.

13 april – serie 2016-7

(2-2) Phoenix Nirvana

Song Ci (1186-1249) ingezetene van Jianyang,
provincie Fujian was een forensisch wetenschapper
in oud China en wordt gezien als de geestelijke

Twee zegel van resp. 1,20 en 1,50 yuan uitgegeven in
vellen met 20 zegels.

5 mei – serie 2016-10
De 24 zonne-termen deel 2 (voor deel 1 zie 2015-4). Deze serie van zes zegels elk 1,20 yuan illustreren de zes
termen van de zomer. De zegels zijn uitgegeven in een vel met 12 zegels, twee complete series in waaiervorm.
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8 mei – serie 2016-11
De zevende uitgave van moderne wetenschappers van China.
(4-1) Ding Wenjiang (1887-1936) geboren in Taixing, Jiangsu provincie, een van de grondleggers van de
Chinese geologische wetenschap.
(4-2) Jin Shanbao (1895-1997) uit Zhuji, Zheijiang provincie, een landbouwkundige en agrarische opvoeder en
grondlegger van de wetenschap in tarwe.
(4-3) Ye Qisun (1898-1977) afkomstig uit Shanghai, grondlegger van de moderne Chinese natuurkunde en
mede oprichter van China Physical Society.
(4-4) Ye Duzheng (1916-2013) geboren in Tianjin, grondlegger van de Chinese moderne meteorologie, pionier
in de studie van de wereldwijde klimaatverandering, winnaar van de “National
Top Science and Technology” award.
Vier zegels elk 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 16 zegels.

19 mei – serie 2016-12
Oude steden van China deel 2.
(6-1) Qintong in Jiangyan, Jiangsu.
(6-2) Qiliping in Hong’an, Hubei.
(6-3) Qingyan in Guiyang, Guizhou.
(6-4) Zhujiajiao in Qingpu, Shanghai.
(6-5) Sanhe in Feixi, Anhui.
(6-6) Huangyao in Zhaoping, Guangxi.
Een serie van 6 zegels elk 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 16 zegels en twee minivellen elk 9
zegels met totaal 3 series.
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16 juni – serie 2016-14
Shanghai Disneyland. Een zegel van 1,20 yuan met
Mickey en Minnie en een zegel van 1,50 yuan met
het sprookjesachtige kasteel. Tevens Een minivel
met 4 series en een blokje van 4 yuan met daarin
dezelfde twee zegels.

12 mei – serie 2016-R32
Mooi China(II) Serie met vier langlopende zegels
uitgegeven in vellen met 25 zegels.
40 fen: Sneeuw stad Mudanjiang. 1 yuan: Woud van
tienduizend pieken, stad Xingyi.
2 yuan: Zand meer, stad Shizuishan 4,20 yuan: Xixi
nationaal Wetland park, stad Hangzhou.

26 juni – serie 2016-16
In het graafschap Zhengding in het noorden van de
provincie Hebei ligt de Longxing tempel. Gebouwd
in de Sui dynastie (581-618) en al in 1961 als een
van de eerste voor bescherming genoemde
belangrijke nationale relikwieën. Een zegel van
1,20 en een zegel van 1,50 yuan uitgegeven in
vellen met 16 zegels.

11 juni – serie 2016-13
Sinds december 2005 heeft China besloten elke
tweede zaterdag in juni uit te roepen tot “dag van
Chinees cultureel erfgoed”.
Een zegel van 1,20 en een zegel van 1,50 yuan setenant uitgegeven in vellen met 20 zegels.
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18 juni – serie 2016-15
China’s literaire klassieker “Dream of the Red Chamber” deel 2 (voor deel 1 zie 2014-13).
Drie zegels van 1,20 yuan, een zegel van 1,50 yuan in vellen met 16 zegels, een minivel met 2 series en een
blokje van 6 yuan.
D.v.E.

Nieuwe uitgiften Hong Kong

5 augustus 2016 – 31e Olympische Spelen in
Rio
Bij de Olympische Spelen, van 5 – 21 augustus
in Rio de Janeiro zullen in totaal 216 landen
strijden voor 306 medailles in 28 disciplines.
Om de deelname van Hongkong, China aan
deze wordt gevierd met vier zegels.

6 juli 2016 – 57e Wiskunde olympiade

De set heeft zegels met kleuren van de
Olympische ringen. Drie zegels beelden de
sporten af waarin Hongkong heeft meegedaan
of medailles behaald.

De 57e Wiskunde olympiade is van 6 tot 16 juli
in Hong Kong gehouden. De Olympiade wordt
jaarlijks in een wisselend land georganiseerd
onder studenten jonger dan 20 jaar. Het zegel
blok, met zegelwaarde HK$ 10, heeft als
afbeelding Ceva’s Theorema, dat gebruikt wordt
in de wiskunde voor het oplossen van
meetkunde vraagstukken.
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Fietsen en atletiek ($1.70), Tafeltennis en Badminton
($2.90), Windsurfen en zwemmen ($3.70) terwijl de
laatste de nieuwe olympische sporten Rugby en Golf
($5) afbeeldt. D.m.v. silhouetten in folieopdruk wordt
de snelheid en beweeglijkheid van de sport
uitgedrukt. Het embleem van de Sport Federatie en
Olympisch comité van Hongkong staat op alle zegels.

6 september 2016 – Eerbewijs aan de leraren 10
September is vanaf 1998 ‘Teachers Day’ in Hong
Kong. Het doel van Teachers Day is het bevorderen
van een open dialoog tussen leraren en leerlingen en
het bevorderen van een goede omgeving om te leren.
Op de vier zegels van
$1.70 - $2.90 - $3.70 en
$5 worden respectievelijk het thema ‘Koesteren
& Groei’, ‘Sturen & zorg’, ‘Vooruitzichten en
vertrouwen’
en
‘Toewijding
en
uitgebeeld. Ook is er het velletje met $10
frankeerwaarde.
13 oktober 2016 - Hong Kong Hiking Trails
Serie No.1 – Lantau Trial
Hong Kong Hiking
Hongkong Post gaat een ‘
Trails Serie’ uitgeven ter ere van de vele wandel
routes die Hong Kong telt. In de eerste uitgave
van de serie wordt op 12 zegel
s van $ 1.20 de
Lantau trail uitgebeeld met zijn 12 etappes en
bijhorende uitzichten.

steun’
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republic of China)
14 juli 2016 – Koraal van Taiwan
Als vervolg op de serie uit 2014 en 2015 een nieuwe serie
met vier koraalsoorten uit de wateren van Taiwan:
(NT$3,5) Euphyllia ancora, koepelvormig hard koraal,
donker gekleurd met veel tentakels
(NT$5) Fungia (Pleuractis) taiwanensis, langwerpig
koraal, zit niet aan de bodem vast (NT$10)
Scleronephthya gracillimum, kleurrijk zacht koraal met
veel vertakkingen
(NT$15) Anella mollis, oranje waaiervormig
koraal
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18 juli 2016 – Reizen rond Sun Moon Lake Uitgifte van ‘persoonlijke postzegels’: tien zegels met
vijf ontwerpen in een velletje c.q folder met ruimte voor eigen ontwerpen.

3 augustus 2016 – Nieuw zegel NT$ 100 Dit zegel heeft het zelfde ontwerp als de oorspronkelijke
uitgifte in 1999 met draken die twee karpers omringen. De kleur van het zegel is veranderd van
dofbruin naar violetblauw en de landsnaam is aangepast naar ‘Republic of China
(Taiwan)
14 september 2016 – De Midas touch Uitgifte van tien ontwerpen van persoonlijke zegels in twee
waarden: NT$ 3.50 en NT$ 5.
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Deze zegels kunnen in verschillende samenstellingen in velletjes met eigen ontwerpen worden
gecombineerd.

De Midas touch is het vermogen van iemand om alles wat hij aanraakt in goud te veranderen. De
karakters op de zegels staan voor eigenschappen die je vooruit helpen in het leven.

28 september 2016 – Portretten
Uitgifte ter ere van drie wetenschappers die sterk hebben bijgedragen aan onderwijs en wetenschap
in het land. Alle drie waren zij president van de Academica Sinica. Het gaat om:
(NT$5) Hu Shih: cultuurwetenschap
(NT$5) Chien Shih-Lian: chemie
(NT$5) Wu Ta-You: natuurkunde

21-22 oktober 2016 – Philataipei
De wereldpostzegeltentoonstelling Philataipei vindt plaats van 21 tot 26 oktober in de
tentoonstellingszaal van het Taipei World Trade Center. Er is een reeks uitgiften met deze
tentoonstelling verbonden:
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De eerste dag is ‘Post dag’, gevierd met: (NT$ 5): ‘Groene engel’ op de fiets bezorgt post en wordt
meegevoerd door een heteluchtballon (NT$ 25): Postduif verspreidt nieuws over de digitalisering en
commercialisatie van de diensten van de post; hij draagt een doos voor vervoer van kostbaarheden
op de rug. Velletje met de zelfde ontwerpen, nu met waarde van NT$ 32

Ter gelegenheid van ‘Formosa-dag’ werden twee samenhangende zegels uitgegeven: (NT$ 13):
Yushan, de hoogste berg van Taiwan, vertegenwoordigt het natuurschoon
(NT$ 32): De twee hoogste gebouwen van het land, Taipei 101 en de 85 Sky Tower in
Kaohsiung, symboliseren de welvaart
Daarnaast een velletje met twee series.
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Ter gelegenheid van ‘Ontwerpersdag’ werden uitgebracht:
(NT$ 9) Ontwerpers samen aan het werk, vormen het woord ‘design’.
(NT$ 25): Hersens en handen werken samen aan goed ontwerp
Ook hier een velletje met drie series.

Ter gelegenheid van de ‘Dag voor strips en animatiefilms’ zijn zegels uitgebracht die de jeugd
moeten aanspreken en die een beeld geven van de post in de toekomst:
(NT$ 5): Kleine Yam stopt de brief met zijn dromen voor de toekomst in de bus
(NT$ 25): Kleine Yam is groot geworden en de dromen uit het verleden zijn tot bloei gekomen; hij
is erg blij.
Voor ‘Milieudag’ is een velletje uitgebracht met twee zegels die de samenwerking om het milieu
te beschermen verbeelden:
(NT$ 5): Bossen beschermen bodem en water en reduceren opwarming van de aarde
(NT$ 32): Oceanen leveren rijkdommen, maar spelen ook een belangrijke rol bij het stabiliseren
van het klimaat
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Voor ‘Liefdadigheidsdag’ is een velletje uitgebracht rond het liefdevolle hart, met twee zegels:
(NT$ 17): Hartvormig zegel met vogel die geluk verspreidt
(NT$ 25): Symbool voor liefdadigheid: veel kleine harten komen samen in een groot hart.

24 oktober 2016 – Schilderen op waaier
In aansluiting op de eerste uitgifte in januari 2016 wordt een tweede velletje uitgebracht met een
waaiervormig zegel.
(NT$ 25): Reiziger door Shanyin County, een schilderij met kalligrafie van Lan Ying (Ming dynastie) uit
het Nationaal Historisch Museum
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Uit het hart
Op 13 juni 2015 werd een zegel uitgegeven ter ere van Vaderdag. Het blijkt een zegel met een
verborgen bericht. Op de zegel zie je een kind op de rug van de vader en het kind houdt in de
rechterhand een ballon vast. Die ballon heeft een goudkleurig laagje in de vorm van een hart met
sterren op de zegel. Het moet heel voorzichtig gebeuren, maar dat laagje kan verwijderd worden en
dan komt er nog een hartvormige ballon tevoorschijn, ditmaal voorzien van tekst. Dat het kind met
de vader meevoelt blijkt wel uit de tekst “Papa, u bent al moe hè“.
Zou er op de zegel uitgegeven voor Moederdag in 2013 ook zoiets staan? Dat verneemt u wellicht
een volgende keer.

Dick van Eijl
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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 76e veiling wordt op 9 en 10 december 2016 gehouden in
Brasserie Woudestein op het terrein van Excelsior Rotterdam.
Er zullen weer interessante kavels China, Japan en Siam worden
aangeboden. De catalogus is binnenkort op onze website beschikbaar.
Hieronder nog een kavel uit onze 75e veiling in mei.

Kavel 649 – Prentbriefkaart in 1906 via Franse post in Canton verzonden, in kavel met twee
andere kaarten – inzet € 40, opbrengst € 80
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Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod, deskundige
verkaveling en veel internationale klanten.
Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden.
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