China Filatelie 2017

1

Bestuur :
Voorzitter-Redacteur:

Johan Sevenhuijsen

e-mail: johan7h@gmail.com

Secretaris:
e-mail:

Willem Terlouw

wterlouw@chinafilatelie.nl

Penningmeester: Willem Terlouw
e-mail:

wterlouw@chinafilatelie.nl

Veilingmeester-Algemeen lid: Jos Daanen
e-mail: josdaanen@hotmail.com

Bibliotheek-Algemeen lid: Jozef P.M. Wagemakers
e-mail: jozefw@ziggo.nl

Nieuwtjesdienst-Algemeen lid: Dick C. van Eijl
e-mail: dievieie@zonnet.nl

China Filatelie 2017

2

Ereleden:

Hendrik J Oranje, Delft
Ton van Doornen, Zuidhorn
Jan Bertens, Weert
Cheng Lin, Middelburg

Algemeen mailadres:
info@chinafilatelie.nl

No part of this Bulletin may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other
means, without written permission of the editor.

Inhoudsopgave
Redactioneel

1

Bestuursmededelingen, jaarverslag 2016

1-2

Overgang van Goud naar Zilver Yuan

3-6

Verborgen tekst Moederdag
Einde van gebruik van de Chinese Maankalender
Gelegenheidsvelletje

6
7-10
10

De geschiedenis van de Trans Siberië Express

11-14

Plaatkenmerken bij SYS-zegels

15-18

Nieuwe uitgiften VRC

19-21

Nieuwe uitgiften Taiwan (ROC)

22-23

Nieuwe uitgiften Hong Kong

23-24

Brievenbeurs Gouda 14-15 april

China Filatelie 2017

24

3

CHINA FILATELIE is het vier maal per jaar verschijnende bulletin van de Studiegroep China Filatelie.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19-4-1973, nr. 62.670. Aangesloten bij de Nederlandse Bond
van Filatelistenverenigingen.
Lidmaatschap 18 Euro per jaar. Losse abonnementsprijs op aanvraag, evenals advertentietarieven.
Correspondentie-adres: Kwikstaarthof 10, 2841 NV Moordrecht
Postgirorekening van de penningmeester: 3001182 t.n.v. Studiegroep China Filatelie te Moordrecht;
van de Nieuwtjesdienst: 914729 t.n.v. Studiegroep China Filatelie te Moordrecht.
=========================================
No part of this Bulletin may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other
means, without written permission of the editor.

Deze QR-code leidt naar de website van de Studiegroep

ISSN 1382-8886

China Filatelie 2017

4

4 9 e jaargang no. 1 83

Maart 201 7

Redactioneel
Het eerste nummer van de nieuwe jaargang valt dit keer keurig in maart bij u in de bus. Dat is mooi.
Het Chinese jaar van de Haan (of is het de kip?) is begonnen. Volgens de traditie is dat een jaar
waarin een hoop gebeurt. Laten we hopen dat dat positief uitpakt.
Als redacteur bespeur ik in ieder geval al de nodige activiteit bij onze leden die mij met bijdragen
voeden. Het was daardoor relatief makkelijk dit nummer met gevarieerde artikelen te vullen. Op de
omslag staat al een fraaie brief uit de chaotische slotperiode van de Chinese Republiek. Hendrik
Oranje toont er nog een paar in zijn artikel over de overgang van Goud naar Zilver Yuan. Marc
Symens laat zien dat bij het begin van die Republiek de maankalender in postaal opzicht snel aan de
kant is gezet. In een ander artikel worden plaatkenmerken van de SYS-zegels met waarden in Goud
Yuan getoond. Zo zijn er allemaal lijntjes tussen de artikelen in dit nummer. Een andere belangrijke
lijn is de Trans Siberische Spoorlijn, die we al vaak in ons blad tegenkwamen; nu wordt de historie
van de bouw van die lijn(en) nog eens uit de doeken gedaan. Verder vindt u in dit nummer het
jaarverslag van het bestuur over 2016.
Er zijn ook weer nieuwtjes te bespreken, daarmee is het blad al weer zo goed als gevuld.

Bestuursmededelingen
Verslag bijeenkomst van 21 januari 2017 Bij deze eerste vergadering van 2017 waren 16 leden
aanwezig; een lid had zich afgemeld. Om 10.55 opent voorzitter de vergadering. Hij heet iedereen
welkom en in het bijzonder het nieuwe lid dhr. v/d Leeuw.
Dhr. v/d Leeuw vertelt over zijn verzameling en hoe hij het ‘Postzegel virus’ heeft opgelopen.
Secretaris geeft aan dat hij komend jaar in periodes voor zijn werk in het buitenland zal verblijven.
Vooralsnog zal geprobeerd worden om het secretaris- en penningmeesterschap in de verlofperiodes
te concentreren en de rest op afstand via internet af te handelen.
Jos Daanen deelt met de aanwezigen het laatste nieuws over de ups en downs m.b.t. het herstel
van erelid Jan Bertens.
Dick maakt melding van de beurs in Hilversum op 28 en 29 januari waar we als SCF een stand
zullen hebben. Deze zal worden bemand door Dick van Eijl en Jaap Eijkenduijn.
Jos geeft details over het voornemen om in juni 2018 een eenmalige gezamenlijke bijeenkomst te
houden met onze Duitse zusterorganisatie FCP. Besloten wordt om bij convocatie voor de
jaarvergadering een enquête te houden om na te gaan of er genoeg draagvlak hiervoor is, voordat
we als SCF hier mee verder gaan.
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De kascommissie wordt vastgesteld, zoals in statuten aangegeven kan een lid maximaal twee jaar
plaats nemen in de commissie. Door ieder jaar 1 lid te vervangen ontstaat de vereiste roulatie. In
overleg treedt dhr. Eijkenduijn terug en zal Dhr. Ossevoort toetreden tot de commissie. De
kascommissie 2017 zal daardoor bestaan uit dhr. Van Doornen (reeds lid van kascommissie) en
dhr. Ossevoort.
Penningmeester zal de kascommissie de jaarrekening en overige stukken zo spoedig mogelijk
toesturen.
In het kader van vorige vergaderingen opgestarte initiatief om de vergadering meer inhoud te
geven geeft Hendrik Oranje een kleine maar interessante voordracht met als onderwerp
“Philatelic Study of 1897 Chinese 3 ct. Red Revenue Surcharges“ en laat een gedeelte van zijn
verzameling zien die hier betrekking op heeft.
In de Rondvraag wordt besproken dat het een leuk initiatief zou zijn als voortaan elke vergadering
enkele, door leden meegenomen, Chinese brieven besproken zouden kunnen worden. Het
bestuur zal daartoe oproepen. Veilingmeester Jos Daanen veilt na de pauze de 100 kavels van
veiling 201. Er zijn 50 kavels verkocht (36 schriftelijke biedingen) en 50 kavels gingen retour.
Voorzitter sluit +/- 12.15 de vergadering.
W.Terlouw

Jaarverslag 2016 van het bestuur
Algemeen
In 2016 had de Studiegroep te maken met een teruglopend ledenaantal. Maar ook mochten we
een nieuw lid verwelkomen; het ledental van de Studiegroep was per 1-1-2017 104 leden.
De opkomst tijdens bijeenkomsten was met gemiddeld 17 leden licht lager dan in 2015. De
opkomst proberen we als bestuur te stimuleren door de vergadering interessanter te maken
door een lezing door een van de leden en voor de toekomst willen we ook een brief bespreking
proberen van de grond te krijgen. We heten u graag welkom tijdens onze vergaderingen.
Er staan in het Bestuur nog steeds vacatures open voor penningmeester en redacteur.

Nieuwtjesdienst
Jaar van de aap, 2016. Werden er in 2015 nog 7 persoonlijke zegels uitgegeven, dit jaar slechts
één. Hoewel het er twee hadden moeten zijn. De gouden medaille winnaars van de Olympische
Spelen in Rio werden n.l. weer afgebeeld op een gelegenheidsvelletje met een persoonlijke zegel.
De zegel lijkt veel op die van 4 jaar geleden, maar heeft ditmaal een grotere vlag en kleinere
ringen. Tot mijn spijt niet uitgeleverd met de nieuwtjes.
Nog zes genummerde series met één of meerdere zegels en de Nieuwjaarswenszegel te gaan.
Wel zijn er tot op heden voor het jaar 2016 al 12 verschillende minivelletjes verstrekt en komen
er zelfs nog een paar bij.
Opnieuw is ons afgelopen jaar door de Chinese Posterijen een Nieuwjaarsvelletje geschonken.
Ditmaal met het jaar van het schaap uit 2015. Dit is met het bulletin aan alle leden verstrekt.
Jammer dat PostNL het werken met de binnenkomende nieuwtjes erg bemoeilijkt en extra werk
met zich meebrengt. Ook het verstrekken van informatie vanuit China over de nieuwe uitgiften
zou verbeterd kunnen worden.
Helaas zijn ons afgelopen jaar een aantal deelnemende leden ontvallen en zijn een aantal leden
gestopt met de nieuwtjes, waardoor het aantal deelnemers is verminderd.
China Filatelie 2017
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Geef tijdig uw wijzigingen van het nieuwtjes abonnement door, in ieder geval vóór eind november,
zodat dit voor het komende jaar meegenomen kan worden.
Veel plezier met de uitgebrachte en nog komende nieuwtjes van de Volksrepubliek China.

Verenigingsveiling
In 2016 hadden we opnieuw voldoende materiaal voor onze vijf veilingen. Speciaal dank aan Hendrik
Oranje die ook dit jaar weer een substantieel deel van alle kavels voor de veilingen heeft
aangeleverd. In 2016 werden tijdens de vijf veilingen in totaal 505 kavels aangeboden. Hiervan
werden er 289 kavels (57%) verkocht. Via de schriftelijke biedingen 177 kavels (61%) en 112 kavels
(39%) door biedingen uit de zaal. Voor 2017 zijn er reeds voldoende kavels ingeleverd.

Bibliotheek
Afgelopen jaar hebben we weer enkele titels aan de bibliotheek toe kunnen voegen. Tevens zijn er
een aantal hiaten bij de tijdschriften opgevuld met dank aan Ton van Doornen.
Het aantal uitleningen blijft beperkt maar dit wordt deels gecompenseerd door meer aanvragen
voor achtergrondinformatie.

Bulletin
In de jaargang 2016 zijn drie nummers van ons Bulletin verschenen. Dat is een minder dan eigenlijk
de bedoeling is (al is het decembernummer van 2015 ook in 2016 verschenen). Naast een lange reis
van de redacteur was vooral ook het gebrek aan kopij daarvan de oorzaak.
Deze jaargang is de tweede die geheel in kleur is gedrukt. Dat geeft het blad de mogelijkheid de
artikelen op een sprekende manier te illustreren. Het blad steunt op de bijdragen van een relatief
gering aantal enthousiaste en betrokken leden die ook het afgelopen jaar weer voor een
afwisselende inhoud gezorgd hebben. Belangrijke bijdragen werden geleverd door Jozef
Wagemakers, Jan van der Zouw, Harald Dütting en Ton van Doornen. Ook Hendrik Oranje en Dick
van Eijl hoorden weer tot de vaste medewerkers waar de redactie op kan bouwen. In 2016 viel het
Bulletin de eer te beurt de prijs voor het beste artikel in een gespecialiseerd blad te winnen voor het
artikel van Ed Boers over de Bevrijde Gebieden uit onze jaargang 2015.
De redacteur heeft al eerder aangegeven dat hij het stokje graag aan een nieuw enthousiast medelid overdraagt, maar zolang die nog niet gevonden is gaat hij door onder het motto dat filatelie
begint waar de catalogus ophoudt.
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Overgang van Goud naar Zilver yuan
Hendrik J. Oranje
Tegen het einde van de burgeroorlog die de overgang
van Republiek China naar
Volksrepubliek inluidde raakte het geldstelsel in
China geheel ontregeld. Verzamelaars van de
zegels van de Republiek weten dat omdat die
ontwikkeling met grote hoeveelheden nieuwe
uitgiften gepaard ging. Door inflatie en overgang
tussen muntsoorten waren ook de tarieven voor de
post steeds in beweging. Een verwarrende periode
voor iedereen, zeker ook voor postbeambten en
gebruikers van postdiensten.
In 1948 ontstond ernstige inflatie waardoor de
posttarieven omhoog schoten en zegels met
hoge waarden (tot miljoenen Yuan) nodig
werden (zie SG 993-1048). In een poging die
inflatie de baas te worden werd op 20 augustus
1948 de ‘goud yuan’ (G$) geïntroduceerd. Eén
goud yuan kreeg de waarde van 0,22217 gram
goud en werd gelijk gesteld aan 3 miljoen Yuan
van de oude munteenheid, die in november 1948
uit de circulatie verdween. Dat leidde tot
posttarieven in goud yuan en tot het
overdrukken van de bestaande
postzegelvoorraad en een flink aantal
belastingzegels met waarden in die munteenheid
(SG 1049-1151, 1183-93). Ook werden nieuwe
zegels in deze munteenheid gemaakt (SG
115282). Al in april 1949 werd de goud yuan
echter drastisch gedevalueerd en de posttarieven
veranderden zo snel dat nieuw gedrukte zegels
bij het verschijnen al geen praktische betekenis
meer hadden.
Daarom werden vanaf 2 mei 1949 ‘unit’ zegels
uitgebracht die (net als bij de huidige
Nederlandse ‘1-tjes’) stonden voor een bepaalde
dienst (SG 1211-14).
Tegelijkertijd werd (op 1 mei 1949) ook een
nieuwe munteenheid gelanceerd, de zilver yuan
(S$). Er werden ook zegels geproduceerd in die
nieuwe munteenheid (SG 1284-92 en 13441369),
die vanaf 16 mei in omloop kwamen. Maar
intussen bleven de postzegels met een waarde in
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goud yuan frankeergeldig. Op de datum van
invoering was de wisselkoers tussen goud- en
zilver yuan G$ 80,000 = S$ 0,01.
Shanghai publiceerde op 20 mei 1949 posttarieven
in zilver yuans en goud yuans gebaseerd op deze
wisselkoers. Zie de tabel op de volgende pagina.
Daarna werden de posttarieven in goud yuan tegen
dagkoers berekend.
Na 21 juni 1949 worden de goud yuan zegels
ongeldig en bestaat er alleen nog een tarief in zilver
yuans.
In september 1949 viel het doek voor de Republiek,
althans op het vasteland van China. Een chaotische
periode met interessante postale gevolgen die te
zien zijn aan de schaarse brieven uit deze periode
die bewaard zijn gebleven.

Bij de invoering van de zilver yuan waren er diverse
series postzegels die voor frankering gebruikt
konden worden. De goud yuan zegels, de unit
series, de provinciale unit zegels en provinciale
zegels met zilver yuan waarde of met een waarde in
lokaal gebruikt geld. De inflatie van de goud yuan
liep steeds verder op, waardoor ze eerst tegen
dagkoers gewisseld werden en later werd de
wisselkoers zo vaak als nodig was bijgesteld.
Waarschijnlijk hadden de beambten op de
postkantoren totaal geen idee meer hoe al die
verschillende zegels moesten worden omgerekend
om te controleren of er voldoende was gefrankeerd.
Bij brieven uit die periode is aan de frankeringen
dan ook volstrekt niet te zien hoe men de
verschillende typen zegels heeft gewaardeerd en
wat het posttarief was op het moment van
aanbieden aan het postkantoor.
Changsha, Hunan provincie was het eerste
postdistrict dat weigerde nog langer goud yuan zegel
als
frankering
te
accepteren.
Dat verordende dat in het vervolg alleen
frankering in zilver doller zegels geldig was.
Daarna werden ook door andere postdistricten de
goud yuan zegels niet meer geaccepteerd. In juni
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stort de waarde van de goud yuan volledig in en
werd die munteenheid uit de roulatie genomen.

Maar inmiddels stortte het centrale gezag ineen en
werden ook op provinciaal niveau unitzegels en
zegels met een waarde in de lokale munt
uitgegeven (SG 1293-1343).

Onderstaande tabel uit het posttarieven boek van Ping-wen Sieh en J. Lewis Blackburn geeft een beeld van de
enorme verschillen tussen de tarieven in goud yuan en in Hong Kong dollar voor een gewone brief (officieel
tarief S$ 0,04) van dag tot dag en tussen de verschillende provincies. Er is op geen enkele manier een
completer overzicht van te krijgen.
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Ik heb in mijn collectie een aantal brieven uit deze
periode.
De eerste brief die ik heb staat afgebeeld op de
omslag van dit blad. Hij is op 17 mei 1949 per
luchtpost verzonden van Canton naar Den Haag,
gefrankeerd met vier postkantoor frankeermachine
labels van G$ 770,000, 4x G$ 10,000 (SG1170) en 13x
G$ 100,000 (SG 1174). Totaal dus gefrankeerd met G$
4,420,000.

De tweede brief uit deze periode is per luchtpost
verstuurd op 6 juli 1949 van Canton naar Baden,
Zwitserland. Deze brief is gefrankeerd met een
postkantoor frankeermachine label van S$ 0,40.
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De derde brief is per luchtpost verstuurd op 25
augustus 1949 van Kunming naar Rotterdam,
gefrankeerd met 3x 1c/G$200,000 (SG 1333),
12c/G$ 50 (SG 1337), 30c/G$ 20 (SG 1340) en S$
1,20/G$ 100,000 (SG 1341). Samen dus S$ 1,65.
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Daarnaast heb ik nog 3 brieven naar Hong Kong;
van een daarvan is de verzenddatum min of meer
leesbaar als 1 juli 1949, gefrankeerd met S$ 4c
( SG 1350), van de andere twee is het datum
stempel onleesbaar.

Eén brief is gefrankeerd met
S$ 5c/G$ 20,000
( SG 1363) , de andere is gefrankeerd met
S$ 1c
en 4 c (SG 1348 en 1350 ) .

Verborgen tekst Moederdag
De vierde brief uit deze reeks is per luchtpost
verstuurd op 10 september 1949 van Chengtu naar
Brugge, België. Gefrankeerd met Szechuan unit
letter rate opdruk op G$ 4000 (SG 1250), S$ 0,50/
G$ 50 (SG 1291) en 4x S$ 10c (SG 1351),

In het vorige bulletin kon u lezen over het
verborgen bericht omtrent Vaderdag. Ter
gelegenheid van Moederdag werd op 11 mei
2013 een zegel uitgegeven (2013-11) met een
soortgelijke afwerking.
Ditmaal afgebeeld een hart met daarin een anjer
en daaronder een banier die was afgewerkt met
een goudkleurig laagje versierd met sterren. Het
druist wel in tegen ons postzegelhart, want er
moest weer gekrast worden aan een zegel. En
China Filatelie 2017
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natuurlijk de onzekerheid of het de moeite
waard zou zijn. Zou er opnieuw iets te ontdekken
zijn?

Dick van Eijl

Het einde van het gebruik van de Chinese maankalender

Marc Symens

Inleiding: de periode vόόr 1912
a) Algemeen

Na de zorgvuldige operatieve verwijdering van
het eerste gedeelte van de banier kwamen er al
Chinese karakters te voorschijn, dus vol goede
moed voorzichtig de rest verwijderd. Net als bij
de Vaderdag zegel opnieuw de hulp ingeroepen
van ons medelid Sin Khouw voor de juiste
vertaling van de weergave, en die luidt als volgt:

“De dankbaarheid aan je moeder voor al
haar liefde en de goede zorg in je leven”
Tenslotte na de gedane moeite nog even de
eerstedag envelop van deze uitgifte erbij gezocht.
Misschien dat daar nog wat extra informatie op te
vinden zou zijn. Dat had ik dus beter eerst kunnen
doen, want tot mijn verbazing werd daar al gemeld
dat bij het wegkrassen van het laagje goede
zegeningen voor moeder zouden verschijnen. Maar
ja, dan had ik wel een beetje spanning gemist en nog
niet de juiste tekst geweten.
Blijft wel de vraag of de tekst bij alle zegels hetzelfde
is.
Deze “gekraste” zegel heeft in ieder geval ook een
plaatsje in mijn verzameling gekregen.
China Filatelie 2017

In de periode van de keizerlijke Chinese post, 1897 –
1911, wordt in de stempels de datum, indien
aangegeven met Chinese karakters, steeds vermeld
volgens de Chinese maankalender. Deze (Chinese)
maankalender werkt met (maan)maanden van ofwel
29 ofwel 30
(maan)dagen. Aldus bestaat een maankalenderjaar
uit ofwel 12 ofwel 13 maanden. De soms
toegevoegde 13de maand noemen we de
schrikkelmaand.

b) Periode

1904-1911: aanduiding van het
maankalenderjaar door 2 Chinese karakters In de
stempeltypes met datum in Chinese karakters, die
vanaf 1904 (en later) in gebruik genomen worden,
vindt men het jaar (vrijwel) steeds aangegeven met
behulp van 2 Chinese karakters; het eerste verwijst
naar één van de tien “hemelse stammen” en het
tweede naar één van de twaalf “aardse takken”.
Deze twee karakters staan (normaliter) rechts in het
datummidden. Het betreft voor de periode 19041911 volgende Chinese (maankalender)jaren:
甲晨

16 feb 1904
- 3 feb 1905

乙巳

4 feb 1905
- 24 jan 1906

12

丙午

25 jan 1906
- 12 feb 1907

元年

1ste jaar republiek
= 1912

丁未

13 feb 1907
- 1 feb 1908

二年

2de jaar republiek
= 1913

戊申

2 feb 1908
- 21 jan 1909

三年

己酉

22 jan 1909
- 9 feb 1910

3de jaar republiek
= 1914

四年

10 feb 1910
- 29 jan 1911

4de jaar republiek
= 1915

…

庚戌
辛亥

30 jan 1911
- 17 feb 1912

De Republiek China
Per 1 januari 1912 wordt China een republiek. Op
12 februari 1912 treedt de keizer eindelijk af. Op
14 februari 1912 komt Sun Yat-Sen definitief aan
de macht. Op 18 februari 1912 is het Chinees
Nieuwjaar en start het (maankalender) jaar 壬子.

In eerste fase dienen de postzegels en
postwaardestukken van de Keizerlijke Chinese post
nog verder doorgebruikt te worden. In de loop van
1912 worden de postzegels van het keizerrijk China
van een opdruk voor de republiek voorzien. Vanaf
1913 worden de eerste zegels met de jonken
gebruikt.
Na de omvorming van keizerrijk China tot republiek
China verdwijnt het gebruik van de maankalender
in de poststempels. Met andere woorden: in de
Chinese stempels met datum in Chinese karakters
staat dan (vrijwel steeds) de datum volgens de
zonnekalender vermeld.

...

De maand wordt in dergelijke stempels aangegeven
met een Chinees cijfer gecombineerd met het
Chinees karakter 月 dat
“maand” betekent.
Waar in de periode van de keizerlijke Chinese post
voor de 1ste, de 11de en de 12de (en de
schrikkelmaand)
meestal
speciale
Chinese karakters gebruik werden, wordt ook
hier overgeschakeld naar de gewone Chinese
cijfers. Toch worden die speciale karakters voor de
1ste 正, de 11de 冬 en de 12de 臘 maand in de
beginperiode van de republiek ook nog verder
gebruikt.
De dag wordt steeds aangeduid met een Chinees
cijfer of getal eventueel gecombineerd met het
Chinees karakter 日 dat “dag” betekent.
Voor de eerste 10 dagen van de maand wordt soms
een Chinees karakter 初 toegevoegd dat zoveel
betekent als “-ste” of “-de”.

Het jaartal, volgens de zonnekalender, wordt in
dergelijke stempels aangegeven met een Chinees
cijfer 二 , 三 , 四 , … gecombineerd met het Chinees
karakter 年 dat “jaar” betekent. Het cijfer duidt
aan in het hoeveelste jaar van de republiek de
datum valt. Voor het eerste jaar van de republiek
wordt een speciaal karakter 元 gebruikt in
combinatie met 年.

China Filatelie 2017
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Een voorbeeld van een gewoon postwaardestuk (keizerrijk) verzonden in november 1912

vertrekstempel 15 - 11de maand (冬) - 1ste jaar, dat is 15 november 1912; transitstempel 17
- 11de maand (冬) - 1ste jaar, dat is 17 november 1912; transitstempel (1ste jaar) -18 - 11de
maand (冬), dat is 18 november 1912; transitstempel PEKING: 19 NOV 12;
transitstempel Franse post PEKIN / CHINE: 19 NOV 12 (linksboven); aankomststempel MECHELEN/MALINES: 5
XII 1912, dat is 16 dagen later (gebruik van de snelle route “via Siberia”).
Een ander voorbeeld van FANGTZE: op een prentbriefkaart
van Fangtze via Shanghai naar België: Datum in de
vertrekstempel van FANGTZE: 3de - 6de maand - 1ste jaar;
dat is 3 juni 1912; 4 dagen voor de datum in de
transitstempel van SHANGHAI: 7 JUN 12.
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De overschakeling
Wanneer precies in 1912 gebeurde in de
datumstempels die overschakeling van de
maankalender naar de zonnekalender? Hoe lang
werd de maankalender nog verder doorgebruikt?
Op basis van onderzoek van bewaard gebleven
poststukken, in het bijzonder ook van het bestuderen
van het boek van Yen Ping Sei, kan men wel stellen
dat de omschakeling in de datumstempels naar de
zonnekalender ergens eind februari 1912, dus kort na
Chinees Nieuwjaar, daadwerkelijk werd aangevat en
dat vrijwel alle kantoren (waarschijnlijk) reeds begin
april 1912 effectief omgeschakeld waren.
Dat betekent dat alleen in de periode eind februari
1912 – begin april 1912 zowel stempels met datum
volgens de maankalender als stempels met datum
volgens de zonnekalender samen naast elkaar op een
poststuk kunnen voorkomen.
Een mooi voorbeeld van LUCHOW en CHUNGKING:
op een postwaardestuk 1 cent (keizerrijk)
bijgefrankeerd met 3 cents (keizerrijk (zonder
opdruk)) verstuurd van Luchow via Chungking naar
New York (zie: Chang, part IV, pag 565):

Datum in de vertrekstempel van LUCHOW: 30 - 1ste
maand – 壬子; deze datum is nog volgens de
maankalender; omgerekend naar de zonnekalender is
dat 18 maart 1912; 3 dagen voor de datum in de
transitstempel van CHUNGKING:
21 – 3de maand - 1ste jaar, dat is 21 maart 1912.
Drie bijzondere gevallen na de overschakeling op de
zonnekalender:
a) datumstempels volgens de zonnekalender, maar
met jaaraanduiding van het Chinees
maankalenderjaar.
Wanneer de overschakeling naar de zonnekalender
is doorgevoerd, zullen een aantal postkantoren die
China Filatelie 2017

in hun datumstempels dan dag en maand volgens
de zonnekalender tonen, dat niet aanvullen met
het jaartal van de republiek. Zij geven er de
voorkeur aan het Chinees maankalenderjaar te
tonen.
壬子 18 feb 1912
- 5 feb 1913
癸丑 6 feb 1913
- 25 jan 1914
……
Voorbeeld uit 1913 van Kuling: op de achterzijde
van een brief verzonden via Kuikiang naar Kuling
(zie: Chang part IV, pag 168):

Aankomststempel van Kuling: 25ste dag – 9de maand
– 癸丑; dat is 25 september 1913; 1 dag na de
datum in de transitstempel van Kiukiang op die
zelfde brief: 24 SEP 13 !
In de studie van Yen Ping Sei kan men nalezen dat
deze manier van werken zelfs nog tot in 1921 blijft
voorkomen. Toch een verrassende vaststelling.
Maar let wel: het zijn, alhoewel de jaaraanduiding
anders kan doen vermoeden, wel degelijk
datumstempels volgens de zonnekalender.

b) datumstempels

volledig volgens de
zonnekalender, maar met extra aanduiding van
het Chinees maankalenderjaar.
Ook zijn er een aantal postkantoren die rechts
naast de datum volledig volgens de zonnekalender
het Chinees maankalenderjaar als extra informatie
mee opnemen.
Een voorbeeld van Chinkiang: op een
postwaardestuk 1 cent (keizerrijk) verzonden via
Chingkiang naar Kaokiao (zie Chang, part IV, pag
566):
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Eindconclusie voor de stempels met datum in
Chinese karakters

Datum in de transitstempel van CHINKIANG: 10de –
4de maand - 1ste jaar – 壬子; dat is 10 april 1912.

c)

datumstempels volledig volgens de
zonnekalender, maar met extra aanduiding
“Republiek China”.
Ook wordt soms in het datummidden, rechts naast
de jaaraanduiding, in plaats van het
maankalenderjaar, extra in twee Chinese karakters
“Republiek China” 民 國 toegevoegd. Een
voorbeeld op een brief via Chunkiang Hsien, naar
Frankrijk (zie Chang, part V, pag 98):
Datum in de transitstempel van Chunkiang Hsien: 4de 1ste maand - 2de jaar - Republiek China, dus 4 januari
1913.

De algemene overstap in 1912 van het gebruik van de
Chinese maankalender naar de zonnekalender
gebeurde in de periode eind februari - begin april. Bij
het juist aflezen van de datum in deze
overgangsperiode moet men erg voorzichtig zijn.
Datumstempels met datum in Chinese karakters voor
eind februari 1912 zijn nog steeds volledig volgens de
Chinese maankalender.
Datumstempels met datum in Chinese karakters na
begin april 1912 vermelden in ieder geval steeds dag
en maand volgens de zonnekalender, ook al kan er
het Chinees maankalenderjaar in opgenomen zijn.
Literatuur:
History of postal cancellation of China, Paul Ke-

Continued Use Of Lunar Year Daters In Zhong

Shing Chang, part IV, V (1989, 1992)
Hua Min Guo, 1912-1921, Yen Ping Sei (2010)

Gelegenheidsvelletje
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Nevenstaand
gelegenheidsvelletje
met
de dsaartoe
besteemde
persoonlijke postzegels is
de eerste in een reeks
van 12 die de
bezienswaardigheden
van de provincie Jiangxi
tonen. In dit geval gaat
het om
de stad
Xinyu. Getoond
wordt het Fairy
Lake Scenic
Resort
met
fraaie meren,
grotten
en
karstgebergte.

De geschiedenis van de Trans Siberië Express
John Tolsma
In ons blad wordt met regelmaat aandacht besteed
aan de Trans Siberische Spoorweg (vaak met de
afkorting TSR aangeduid) als middel om post te
vervoeren. In de eerste jaargang van ons blad (1969)
werd door Cees Mulder ook al geschreven over de
historie van de spoorlijn zelf. Inmiddels is onlangs in
het blad Grunopost van de Philatelisten Vereniging
Groningen een uitgebreid en interessant artikel over
de historie van de spoorlijn zelf verschenen. Met
toestemming van de auteur nemen wij dat over.
De Trans Siberië Express, een levensdroom in
vervulling…. Zo begint een van de vele artikelen op
internet over de langste treinreis ter wereld, om
precies te zijn 9287 km lang. De treinreis van Moskou
naar Vladivostok dwars door Siberië is inderdaad een
reis die tot de verbeelding spreekt omdat ze voert
langs ruige bergketens, uitgestrekte toendra's en
gigantische wouden. Omdat het dit jaar precies 100
jaar geleden is dat de spoorlijn in gebruik genomen
werd, is er veel aandacht voor. Dat herinnerde mij
persoonlijk weer aan de prachtige reis die ik in 1993
met de Transsib maakte, 10 dagen lang van Moskou
via Irkoetsk naar Vladivostok. Reden genoeg om eens
te kijken of daar filatelistisch iets over te vertellen
valt.
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Maar om misverstanden te voorkomen is het goed te
weten dat er niet sprake is van één Trans Siberië
Express maar van vier. Er zijn dus ook vier treinreizen
mogelijk:

1. De Trans Siberië Express van Moskou naar Vladivostok;
2. De Trans Mongolië Express van Moskou via Ulan Bator
naar Peking;

3. De Trans Mantsjoerije Express van Moskou via Harbin
naar Peking;
4. De Baikal-Amoer Express van Moskou via Tynda naar
Vladivostok.
Het kaartje laat zien dat tot Irkoetsk aan het
Baikalmeer drie routes samenvallen maar daarna
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zich afsplitsen; de Baikal-Amoer Express volgt al
een eigen tracé vanaf Krasnoyarsk.

verwezenlijken. Hij gaf graaf Sergej Juljewitsch
Witte de opdracht een plan te ontwerpen en uit te
voeren.

Geschiedenis
Het plan voor een spoorlijn tussen Moskou en
Vladivostok werd in 1891 bedacht door tsaar
Alexander III en in dat zelfde jaar werd met de
aanleg begonnen.

Graaf S.J. Witte

Alexander III

Maar daar was wel het een en ander aan vooraf
gegaan. Tussen 1854 en 1858 annexeerde de
toenmalige gouverneur van Siberië, buiten
medeweten van de tsaar, de Chinese gebieden die
aan de Stille Oceaan lagen en het schiereiland
Sachalin. Die annexatie werd in 1860 door de
Conventie van Peking vastgelegd en daarmee had
Rusland een verbinding tussen de Atlantische en de
Stille Oceaan. Een tweede voorwaarde werd
geschapen door tsaar Alexander II die in de
spoorwegen een mooi middel zag voor militaire
doeleinden om bijv. opstandige volkeren en
gebieden snel te kunnen onderwerpen. Militairen
konden zo snel in enkele dagen naar onrustige
gebieden worden gebracht om in te grijpen in
plaats van weken onderweg te zijn. Hij was dan ook
de eerste die een spoorlijn tot in het Aziatische
deel van Rusland liet aanleggen. In de laatste dertig
jaar van de 19e eeuw gingen steeds meer stemmen
op om een spoorlijn op te richten die niet alleen
militaire doeleinden diende maar ook
economische. De rijke kooplieden van Rusland
zagen in een handelsverbinding, die 400 miljoen
Chinezen en 35 miljoen Japanners binnen
handbereik bracht, een enorme kans om door te
groeien. Tsaar Alexander III was het met hun eens
en vond dat het de hoogste tijd werd de plannen te
China Filatelie 2017

Graaf Witte kwam met een bouwplan dat bestond
uit 5 trajecten:

Alexander II

1. De West Siberische spoorlijn van Tjeljabinsk tot de
2.
3.
4.
5.

rivier de Ob (1419 km);
De midden Siberische spoorlijn van de rivier de Ob
over Irkoetsk naar de stad Tomsk (1830 km);
De Baikalspoorlijn van Irkoetsk naar Myssowaja
(310 km);
De Transbaikalspoorlijn van Myssowaja naar
Strjetensk (1099 km);
De Ussurispoorlijn (genoemd naar de rivier Ussuri)
van Khabarovsk naar Vladivostok.
Op 29 maart 1891 gaf Alexander III aan zijn zoon
tsarevitsj Nicolaas Alexandrowitsch opdracht een
begin te maken met de bouw van de spoorlijn
door Siberië.

Nicolaas Alexandrowitsch achter de kruiwagen
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Twee maanden later liet de tsarevitsj een kruiwagen met uitgroeide tot een dorp kreeg het de naam Novo
zand vullen die hij eigenhandig leeg kiepte aan het begin Nikolajewsk, genoemd naar de tsaar.
van de geplande spoordijk.
Tegelijkertijd werd in het verre oosten gestart met de
bouw van de Ussurispoorlijn van Vladivostok richting
Khabarovsk. Dit deel van de spoorlijn van 764 km werd op
13 november 1897 voltooid. Een knappe prestatie gezien
het feit dat in dit gebied de gemiddelde temperatuur
nauwelijks boven het vriespunt uitkomt. Op 19 juli 1892
werd in Tjeljabinsk de eerste schep gezet voor de west
Siberische spoorlijn. Maar er moest ook een verbinding
komen vanuit Tjeljabinsk door het Oeralgebergte naar het
Europese deel van Rusland i.c. naar Moskou. Door gebruik
te maken van een bestaande spoorweg van Moskou tot
Slatoust aan de voet van de Oeral, die dankzij een brug
over de Wolga net klaar was, kon hier volstaan worden
met een spoorlijn van 100 km. Naarmate de aanleg van
de spoorlijn vorderde werd het steeds lastiger
bouwmateriaal over de alsmaar groter wordende
afstanden te vervoeren. Alle beschikbare locomotieven
van particuliere spoorwegmaatschappijen uit Rusland, de
Kaukasus, de Oeral, Oekraïne en zelfs Polen werden
gevorderd om verder te kunnen met de bouw. Toen dat
niet genoeg bleek werden locomotieven uit West-Europa
geïmporteerd. Op 19 oktober 1894 stierf tsaar Alexander
III die werd opgevolgd door zijn zoon Nicolaas II die zijn
taak en daarmee de verantwoordelijkheid voor de bouw
op zich nam. Hij deed dat met succes: hij wist zelfs
Frankrijk over te halen een grote financiële bijdrage aan
de aanleg te leveren.

Het station bij de Ob
Vooral de doorsteek door de Oeral leverde veel
problemen op; er moesten door talrijke bergruggen
passages gegraven worden om de verbinding tussen
Moskou en Tjeljabinsk mogelijk te maken. Vrijwel
gelijktijdig werd ook een begin gemaakt met het 4e
traject; de Transbaikalspoorlijn. Vanuit de haven van
Myssowaja aan het Baikalmeer werd begonnen met
een lijn naar het oosten in de richting van Sretensk
over een afstand van 1099 km. Bij Sretensk eindigde
de spoorlijn aan de oever van de bevaarbare rivier de
Schika die uitmondde in de Amoer. Over die rivier
was Khabarovsk per schip bereikbaar. Daar lag de
aansluiting met de Ussurilijn zodat vanaf 1900
Vladivostok bereikt kon worden. In datzelfde jaar was
ook het tweede traject, de midden Siberische
spoorlijn gereed gekomen. Het lastigste deel daarvan
was vanaf de rivier de Ob naar Krasnojarsk waar een
andere grote rivier, de Jenissei, overgestoken moest
worden.

Nicolaas II
Het eerste traject van Tjeljabinsk tot de rivier de Ob van
1419 km kon na 4½ jaar op 27 oktober 1896 in gebruik
worden genomen. Aan het einde van dit traject moest
nog wel een plaats gesticht worden. Eerst noemde men
die simpelweg Station Ob maar toen het station
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De spoorbrug over de Jenissei
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Die rivier was ter plekke ruim 900 meter breed en er
moest een spoorbrug gebouwd worden met 6 bogen
van 145 meter en een spanwijdte van 21 meter.
Een technisch hoogstandje. Ook als men nu nog over
dezelfde spoorbrug rijdt is het een indrukwekkend
bouwwerk. De eindbestemming was Irkoetsk maar er
werd ook een 80 km lange zijlijn gelegd naar Tomsk.
Daarmee resteerde nog één stuk nl. de route van
Irkoetsk om het Baikalmeer heen naar de havenplaats
Myssowaja, de Baikalspoorlijn. Omdat dit gebied heel
bergachtig is, vergelijkbaar met het Alpenlandschap,
was de aanleg van een spoorlijn heel gecompliceerd en
voorlopig te duur. Daarom werden de treinen vanaf
Irkoetsk op veerboten geladen die het Baikalmeer
overstaken, aan de andere kant in Myssowaja weer
werden uitgeladen en na 1100 km bij Sretensk opnieuw
op veerboten werden geladen om via de rivier de
Amoer Khabarovsk te bereiken. Daarna konden de
treinen weer over het spoor naar Vladivostok. Het was
dus een enorme onderneming als men eenmaal op het
Jaroslavl-station in Moskou opgestapt was, voor men
uit het Ussuri-station in Vladivostok weer met beide
benen op de grond stond.

Het Ussuri-station te Vladivostok
Maar vanaf 1896/97 kon men van west naar oost
en omgekeerd door het immense Russische rijk
reizen; een immense prestatie om in 15 jaar tijd
ruim 6000 km spoorlijn aan te leggen. Omdat de
Trans-Siberische spoorlijn door 5 verschillende
directies geleid werd, voor ieder traject één, werd
er geen uniforme keuze voor het materiaal
gemaakt. Bovendien: de route voerde door diverse
soorten landschap zoals de taiga, de toendra en
een woestijnachtig steppengebied met soms
scherpe bochten en steile hellingen zodat er voor
ieder type landschap aparte locomotieven
moesten worden gebruikt.

De trein in de steppe
Die werden vanaf 1890 in Rusland gebouwd maar
met de groei van het treinverkeer werd ook
materiaal uit Duitsland en Engeland ingezet. Dat
waren hoofdzakelijk stoomlocomotieven die met
hout gestookt werden. Op de zegels van Congo en
Liberia zien we daarvan een voorbeeld.

Het Jaroslavl-station te Moskou

De locomotieven weergegeven op postzegels van
Congo en Liberia
De wisselende (weers)omstandigheden vereisten
ook voortdurend aanpassingen aan het traject. Zo
werden oorspronkelijke houten bruggen
geleidelijk aan vervangen door stalen bruggen en
China Filatelie 2017
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werden de berkenhouten bielzen al na een paar
jaar vervangen door bielzen van een hardere
houtsoort. Langzamerhand naderde de lijn haar
voltooiing. De inzet van de 90.000 (!) arbeiders
kon worden afgebouwd; eerst werden de
Koreaanse en Chinese dagloners naar huis
gestuurd en later werden ook de ingezette
strafgevangenen ontslagen en soms vrijgelaten.
Toch kwam er een kink in de kabel: in de nacht van
8 op 9 februari 1904 viel Japan de Russische
oorlogs- en koopvaardijschepen in de haven van
Port Arthur aan. Dat betekende het begin van de
Russisch-Japanse oorlog die tot 5 september 1905
zou duren. Daardoor kwam het vervoer op de
Trans-Siberische spoorlijn bijna geheel stil te
liggen. Omdat vrijwel de hele route bestond uit
enkelspoor kregen militaire transporten voorrang
op het gewone treinverkeer en dat gold later ook
het vervoer van gewonden terug van het front. Nu
wreekte het zich dat de route om het Baikalmeer
niet gereed was want deze transporten liepen
grote vertraging op door de overtocht met
schepen en de lijn raakte vaak volledig verstopt.
De chaos was zo groot dat er in de winter van
1904 zelfs een spoorlijn over het ijs van het
Baikalmeer werd gelegd om de gewonden te
kunnen afvoeren. Tegelijkertijd werd er met man
en macht gewerkt aan de Baikalspoorlijn rond het

meer. Vijf weken na het einde van de oorlog kon
het eerste deel van 260 km in gebruik genomen
worden.

De
spoorlijn bij het Baikalmeer
Om u een indruk te geven van de moeilijkheden die men
tegenkwam: er moesten voor dit stuk 41 tunnels worden
gegraven en 16 onderdoorgangen, 248 bruggen en
viaducten en 268 steunmuren worden gebouwd.
Opnieuw werden dagloners, gevangenen, ballingen en
bewoners van de berggebieden ingezet maar ook grote
aantallen Italiaanse, Belgische en Poolse arbeiders die
ervaring hadden met dit werk. Als een gevangene 9
maanden aan het spoor werkte, leverde het hem dat een
jaar strafvermindering op. Het zou nog tot eind 1915
duren voor ook het laatste stuk rond het Baikalmeer
gereed kwam.
(Wordt vervolgd)

Plaatkenmerken bij Sun Yat-Sen zegels

Pos.

1
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Shui Yi Zhai Zhu
Onderstaand artikel is vertaald uit het blad Stamps World nr. 48, pag. 56-61. Het gaat over de minieme
verschillen die te vinden zijn tussen de zegels van de zelfde waarde. Die verschillen worden veroorzaakt door de
manier waarop de drukplaten zijn gemaakt. Eerder werd in ons blad gepubliceerd over het zelfde soort
verschillen bij een aantal series zegels van de Bevrijde gebieden. Het onderstaande artikel gaat over een andere
bekende serie, waarvan vele verzamelaars wel een flink aantal in een stockboek zal hebben zitten. Gewapend
met een loupe kun je daar dus verschillende typen onderscheiden.
De tweede uitgifte van de Gold Yuan zegels met de afbeelding van Sun Yat-Sen, gedrukt door de Dah Tung
Book Co. in Shanghai omvatte 12 zegels (SG 1163-74, Mi. 961-72). Die zijn in steendruk (lithografie) gedrukt in
vellen van 200 zegels (10 rijen van 20 zegels).
Bij elk van de waarden is het vel opgebouwd uit 20 blokken van tien zegels, elk van die blokken heeft 5 rijen
van 2 zegels. In een vel zitten dus 2 rijen van 10 van die blokken. Ik beschrijf de onderscheidende
kenmerken
die
ik
heb

gevonden bij verschillende waarden van deze
serie. Die bevinden zich allemaal rond de
waarde - aanduiding
in
Chinese
karakters,
rechtsonder in het zegelbeeld. Ze zijn met het
blote oog te zien.
500 G$
Bij deze waarde zijn drie typen te onderscheiden:
1

Pos.
1 ,2,3,4,5,8, 10

Kenmerk
Gebroken lijn boven karakter Yuan

2

7, 9

Doorlopende lijn boven karakter Yuan

3

6

Lijn aan rechterzijde vast aan karakter Yuan
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50.000 G$
Bij deze waarde zijn vier typen te onderscheiden:

1

Pos.
1 ,7,8,9, 10

Kenmerk
5 e lijn van onder breekt door linkerkant karakter Vijf

2

6

Als type 1; ook: 6
karakter Yuan

3

2 ,3, 4

5 e lijn van onder breekt door linkerkant karakter Vijf
en loopt door naar middendeel van karakter

4

5

5 e lijn van onder breekt niet door linkerkant karakter
Vijf
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Afbeelding

lijn van onder loopt door in
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Dit zijn de belangrijkste kenmerken bij deze acht waarden uit de serie. Er zijn (kleinere) kenmerken te vinden
die weer onderscheid maken tussen de posities binnen de beschreven groepen van een type, maar het voert
voor dit artikel te ver om die te beschrijven. Ik laat het graag aan een andere verzamelaar over om de
(eventuele) typen bij de andere vier waarden (50, 100, 200 en 20.000 G$) te vinden en te beschrijven.
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
13 juli – serie 2016-17
Yin ruïnes, bezienswaardigheden van de hoofdstad uit vroegere Shang dynastie.
Deze zijn gelegen aan beide zijden van de Huanhe rivier in
het noordwesten van Anyang, provincie Henan.
(3-1) Orakelbeen met karakters (3-2)
Bronzen vat.
(3-3) Jade hanger.
Drie zegels se-tenant elk 80 fen 1,20 en 1,50 yuan uitgegeven in vellen met 6 series.
23 juli – serie 2016-18

Fruit
(4-1) Abrikoos
(4-2) Druiven
(4-3) Watermeloen
(4-4) Lychee
Twee zegels van 1,20 en twee van 1,50 yuan
in vellen van 20 zegels en een minivel met twee series.

5 augustus – serie 2016-20
De 31ste Olympische zomerspelen in Rio de Janeiro, Brazilië. De
eerste Olympische spelen gehouden in ZuidAmerika, waarbij
ruim 10 duizend atleten uit meer dan 200 landen hebben
deelgenomen.
(2-1) Dames volleybal
(2-2) Mannen estafette
Een zegel van 1,20 en van 1,50 yuan uitgegeven in vellen met 10 series (20 zegels).

9 augustus – serie 2016-21
Japanse nachtegaal, wordt beschouwd als een symbool van trouwe liefde en heeft de
romantische naam Xiangsiniao “vogel van de liefde” gekregen.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 20 zegels en een minivel met 8 zegels.

20 augustus – serie 2016-22
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De Chinese muur
(9-1) Berg aan de grens en grenzeloze
zee.
(9-2) Natuurlijke kloof van Jiliao.
(9-3) Glorie van Yan-Zhao gebieden.
(9-4) Schild voor de hoofdstad.
(9-5) Prachtige doorgangen in Shanxi (96) Vliegende draak over Lange
Rivier.
(9-7) Kijkend naar het noorden over het
plateau.
(9-8) De grote muur in de woestijn. (9-9) Oude zijderoute.
Een minivel met de complete serie van 9 zegels
Zes zegels van 1,20 yuan, twee zegels van 1,50 yuan en een zegel van 3 yuan.

28 augustus – serie 2016-23
Volle maan op het Mid-Autumn Festival. Het vieren van dit feest is niet alleen naar de maan
kijken en observeren van het getij, maar vooral ook het eten van “moon cakes” en dineren
met familieleden. Let op de zeer fijne perforatie rondom de maan.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 16 zegels en een minivel met 6 zegels.

4 september – serie 2016-24
Xuan Zang (600-664) een inwoner van Goushi (nu geheten Yanshi in de stad
Luoyang in de provincie Henan). Een
wereld beroemde boeddhistische
geleerde, reiziger,
vertaler
van boeddhistische soetra’s en stichter
van de Faxiang sekte van het boeddhisme
in de Tang dynastie. (2-1) Reis naar het
westen
(2-2) Vertaling van Boeddhistisch
geschrift.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in een vel met 12 zegels en een minivel
met 3 series.
Tevens een blokje van 6 yuan met het portret van Xuan Zang.

China Filatelie 2017

28

De 2016 G-20 top in Hangzhou. De 11e
top is gehouden van 4 tot 5 september
en dit was de eerste die in China
plaatsvond.

27 augustus – serie 2016 - 25

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in
vellen met 16 zegels en een zijden
minivel met acht zegels.
10 september – serie 2016-26

Maritieme zijde route
(6-1) Coördinatie van het beleid.
(6-2) Faciliteiten-connectiviteit (63) Onbelemmerde handel. (6-4)
Financiële integratie.
(6-5) People-to-people bond.
(6-6) Maritiem transport.
Vier zegels van 1,20 yuan en twee zegels van 1,50 yuan uitgegeven in drie vellen met 20 zegels, elk vel met
twee verschillende zegels. Tevens een blokje met de complete serie.

11 september – serie 2016-27
De 39ste algemene vergadering van de Internationale organisatie voor standaardisering,
ofwel ISO, gehouden in Beijing van 10 tot 14 september. Een zegel van 1,20 yuan
uitgegeven in vellen met 20 zegels.

28 september– serie 2016-28
120ste verjaardag van de Sichuan universiteit.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 20 zegels.

Uitgifteplan voor de Volksrepubliek China voor 2017
No.

Stamp Title

V/S

Issue Date

Face Value(CNY)

1

Ding-You Year (Year of Rooster)

2

0105

2

New Year Greeting
A Thousand Li of Rivers and Mountains - One of
the Largest and Greatest Masterpiece of Chinese
Art by Wang Ximeng (960-1127)
The Commercial Press
Beijing-Tianjin-Hebei Collaborative Development

1

0110

1.20*2 With booklet
(￥12.00)
1.20

9

0225

1.20*6, 1.50*2, 3.00

1

0227

3

0309

1.20
1.20*2, 1.50 With M/S
(￥5.80)

3
4
5
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6

10

Spring, Summer, Autumn and Winter
Journey to the West, a Masterpiece in Classical
Chinese Literature (2)
Jade Ware of Hongshan
The 70th Anniversary of Establishment of Inner
Mongolia Autonomous Region
Chinese Dinosaur

11
12

The 120th Anniversary of Zhejiang University
Children’s Games(1)

1
6

0521
0531

1.20
0.80*2, 1.20*4

13

Cryprinus Carpiod

8

0625

1.20*5, 1.50*2, 3.00

14

International Day Against Drug Abuse

1

0626

1.20

3

0701

1.20*2, 1.50

6

0729

1.20*4, 1.50*2

0801

to be determined

0815
0828

7
8
9

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

The 20th Anniversary of Return of Hong Kong to
Her Motherland
Phoenix(Culture Relic)
The 90th Anniversary of People's Liberation
Army
Foreign Musicians(2)
Magpie
The 13th National Games of the People's Republic
of China
Scientific and Technological Innovation
Zhang Qian—A Chinese Official and
Diplomat Envoy to the World Outside of
China in the 2nd century BC, During Han Dynasty

4

0320

1.20*2, 1.50*2

4

0330

1.20*2, 1.50*2

3

0409

1.20*3

3

0501

1.20*3

6+1

0519

1.20*4, 1.50, 3.00, 6.00

TBD
4
1

Cantonese Opera
The 19th National Congress of Communist Party of
China
Journalists' Day
Joint Issue Stamps With Cambodia (name to be
determined)

Total

2

09??

5

0917

1.20*2, 1.50*2
1.20
1.20*2 With M/S
(￥3.60)
1.20*3, 1.50*2

2+1

0920

1.20*2, 6.00

3

1015

1.20*2, 1.50

2+1

TBD

1.20*2, 6.00

1

1108

1.20

2

1116

1.20*2

83+
3

——

149.00 yuan
D.v.E.

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republic of China)
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mooi rood gekleurd en getekend met duidelijke
kieuwen
(NT$ 5) Culcita novaeguineae, meestal groen,
gevormd als een platte bal met korte armen
(NT$ 5) Acanthaster planci, grote zeester met stekels
die leeft van koraal, bekend als
‘koraaldoder
(NT$ 5) Linckia laevigata is de meest voorkomende
grote zeester in Taiwan; de
Chinese naam vertaalt als ‘blauwe vinger zeester’

1 december 2016 – Nieuwjaarszegels
Om het nieuwe Jaar van de Haan te verwelkomen is
er, zoals gebruikelijk, twee zegels en een velletje die
de vreugde en het geluk die daarmee verbonden zijn
uit te drukken.
Het woord ‘haan’ klinkt in het Chinees het
zelfde als het woord ‘gunstig’ (ji) (NT$ 3,5) De gouden
haan verkondigt blijdschap (NT$ 13) Uitbundig vrolijk
vieren (NT$ 12 velletje) Twee hanen en een ruyi
knoop die ook staat voor al het goede

20 januari 2017 – 100 jaar Lion Clubs
De Lion Clubs werden in 1917 in Illinois opgericht
door Melvin Jones en is uitgegroeid tot een zeer grote
internationale ‘service club’. Het motto ‘Wij dienen’
en het getal 100 zijn verwerkt in het ontwerp, net als
het logo van de Lion Clubs. Twee zegels van 5 en 15
NT$, samenhangend uitgegeven.

23 februari 2017 – Frankeerlabels Jaar van de
Haan
Net als in 2016 wordt een frankeerlabel uitgegeven
verbonden met het nieuwe Chinese jaar. Een kleurige
haan en een kip, afgebeeld in de stijl van knipsels. De
gekozen waarde wordt in rood of in zwart op het
label afgedrukt.

5 januari 2017 – Zeesterren van Taiwan
Om waardering voor het leven in zee te bevorderen
een serie van vier zegels: (NT$ 5) Fromia monilis,
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(NT$5) Wanli Pond op 2790 meter in Hualian,
toevluchtsoord voor wild
(NT$5) Baishi Pond op 2750 meter in Hualian, bron
van de hualian rivier
(NT$10) Jialuo Lake op 2240 meter in Yilin, deel van
een moeraslandschap (NT$12) Dagui Lake op 2150
meter in
Kaohsiung, diepste van Taiwan, altijd mistig.
23 februari 2017 – Alpiene meren van Taiwan Als
vervolg op een serie uit 2014 met dit thema worden
opnieuw vier zegels uitgegeven met meren die op een
hoogte tussen 2000 en 3000 meter liggen.

JS

Nieuwe uitgiften Hong Kong
12 November 2016 – De 150e jaardag van Dr. Sun Yat-sen

Het jaar 2016 markeert de 150ste verjaardag van de geboorte van Dr. Sun Yat-sen (1866-1925). Hongkong Post
heeft deze reeks van bijzondere postzegels uitgegeven om een van de meest vooraanstaande leiders die China
naar een nieuw tijdperk heeft gestuurd, te herdenken.
Dr. Sun had een diepgaande relatie met Hong Kong, waar hij zijn opleiding kreeg en zijn revolutionaire gedachten
vorm kregen. Deze uitgave van vier postzegels, gepresenteerd in de stijl van een olieverfschilderij, haalt
herinneringen over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Dr. Sun Yat-sen op door de beeltenis van zijn
invloed in Hong Kong in verschillende periodes.
De waarde $ 1,70 toont een portret van Dr. Sun in zijn studententijd met de staats Central School, waar hij van
1884-86 student was, op de achtergrond.
De waarde $ 2,90 toont een portret van Dr. Sun in zijn jeugd met de Alice Memorial Hospital en de daaraan
verbonden College of Chinese Medicine in Hongkong, waar hij van 1887-92 studeerde, op de achtergrond.
De waarde $ 3,70 toont een portret van Dr. Sun op middelbare leeftijd met het Hong Kong Hotel, waar hij
verbleef tijdens een bezoek in 1912, op de achtergrond.
De waarde $ 5 toont een portret van Dr. Sun op oudere leeftijd met het Hoofdgebouw van de Universiteit van
Hong Kong, waar hij op 20 februari 1923 een toespraak hield, op de achtergrond.

6 december 2016 – Hong Kong Museum Collectie – Tekeningen door Kong Kai-ming
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Kong Kai-ming, geboren in 1932, is
een beroemde kunstenaar, geboren
en getogen in Hong Kong. Kong heeft
zich volledig gericht op tekenen,
schilderen en het onderwijzen
hiervan en heeft daarmee een
overduidelijke bijdrage geleverd aan
de lokale kunst en het kunst
onderwijs.
De heer Kong heeft meer dan 60
kunstboeken geschreven in de ruim
60 jaar dat hij actief was en heeft veel erkenning gekregen voor zijn inspanningen voor de ontwikkeling van de
kunst. Hij tekende veel straat gezichten, architectuur en openbaar vervoer in Hong Kong. Zijn tekeningen zijn
niet alleen kunst maar ook een beeld van het vroegere Hong Kong. Deze serie is de vierde set in de reeks “Hong
Kong Museums Collection” en tonen 7 tekeningen
Afgebeeld zijn :
$1.70 – Airport Tunnel, Hung Hom (1989)
$2.20 – Arg yle Street, Mong Kok (1990)
$2.90 – Kwun Tong MTR Station (1989)
$3.10 – Wan Chai Tram Depot (1989)
$3.70 – Canton Road (1991)
$ 5 – Zoroastrian Church, Causeway Bay (1986)
$10 Stamp Sheetlet – Aberdeen (1991)

21 December
2016 – Heartwarming
serie - Ho ng Kong Paralympiërs in de
Rio 2016 Games
In
de
Heartwarming
Series
met
persoonlijke postzegels dit keer een mini
velletje naar aanleiding van de prestaties
van de paralympisch e atleten van Hong
Kong.
W.T.

gemaakt door dhr. Kong in de jaren 1986-1991.
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Brieven- en Postzegelbeurs, 14 en 15 april
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2017 vindt in sporthal De Mammoet in Gouda voor de 24e keer de
Internationale Brieven- en Postzegelbeurs plaats. Stichting de Brievenbeurs verwelkomt de vrijdag
en zaterdag voor Pasen wederom ruim 40 gerenommeerde standhouders uit Nederland, België en
Duitsland, met een grote diversiteit aan poststukken, stempels, postzegels en aanverwante zaken.
Het thema is ditmaal "De Antieke Wereld”.
Verdere activiteiten:
*
Een tiental gespecialiseerde verenigingen presenteren zichzelf;
*
De Bondsbibliotheek presenteert literatuur over het thema en verkoopt overtollige
literatuur;
*
Een ruilkast om filatelistische literatuur (geen catalogi) van verzamelaars onderling te ruilen
of ter plekke te lezen, i.s.m. Po&Po; Dus neem overtollige boeken mee!
*
Het Duitse Verband Philatelistischer Prüfer www.VPEV.de zal met een stand aanwezig zijn;
*
De Brievenbeurslezingen op zaterdag 15 april * Verkoop van postzegels ten bate van
Jeugdfilatelie.
De beurs is dit jaar geopend op vrijdag 14 april van 10.30 tot 17.00 uur en op zaterdag 15 april van
10.00 tot 16.00 uur. Sporthallencomplex de Mammoet is te vinden aan de Calslaan 101, 2804 RT
Gouda. Er is ruime (gratis) parkeergelegenheid, en de toegang is als vanouds ook gratis. Meer
informatie en een routebeschrijving vindt u op www.brievenbeurs.com
Bereikbaarheid. De Mammoet is gemakkelijk bereikbaar per auto. Per openbaar vervoer: vanaf
station Gouda 3 keer per uur een bus, buslijn 1 of 178 (halte Mammoet / Burg. Van Reenensingel).
Te voet circa 20 minuten vanaf station Gouda. De Mammoet is uitstekend toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Uitgebreid cafetaria aanwezig. Voor de goede orde: de Brieven- en
postzegelbeurs is geen ruilbeurs.
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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 werd op 9 en 10 december 2016 gehouden. De kavels
China gingen weer voor goede prijzen weg. Hieronder enkele
voorbeelden:

Kavel 542 – Keizerrijk, SG 88-89. Red Revenue 1 en 2 ct. gebruikt
inzet € 200, opbrengst € 280

Kavel

Omschrijving

Inzet

Opbr.

539

Keizerrijk, SG 1, Grote Draken 1 ct gebruikt

150

190

549

VRC, Mi Bl. 12, Paardenblok **

250

340

550

VRC, Mi Bl. 19, Study science from childhood **

800

860

551

VRC, Mi. 1594, Aapje-zegel gebruikt

200

310

562

VRC, partijtje gebruikte series, w.o. betere

100

230
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563

VRC, 18 gebruikte zegels Culturele Revolutie

100

160

567

VRC, 9 brieven, w.o. zeer schaarse

150

1000

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