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37e jaargang no. 144 oktober 2005   

Redactioneel 
De herfst is weer in het land (al heeft dat een tijd 
langer geduurd dan andere jaren!). Het wordt dus 
weer tijd voor de hobby én voor een nieuw 
exemplaar van ons blad. 
Gelukkig is er de afgelopen tijd van allerlei 
kanten nieuw materiaal voor het blad 
aangeleverd, zoveel zelfs dat ik na dit nummer 
nog wat in portefeuille heb. Dat is een luxe die 
ik in jaren niet beleefd heb. Mijn hartelijke dank 
aan degenen die bijdragen hebben gestuurd! 
De in het vorig nummer gestarte reeks over de 
tweeling-uitgiften van China krijgt zijn tweede 
aflevering. Die is extra actueel nu ons land 
vorige maand ook zo n tweeling-uitgifte met 
China heeft gerealiseerd. Watermanagement is 
daarvoor een voor de hand liggend thema. Het 
levert in ieder geval een zeer Hollands plaatje 
op. Zie de omslag en (als het een beetje wil) ook 
op de envelop waarin U dit blad ontvangt! 
Verder een interessante bijdrage van ons erelid, 
Cees Mulder, over de expresse-post in de 
Volksrepubliek. Dat leidde (voor mij) tot de 
ontdekking dat er feitelijk twee soorten expresse-
post in gebruik zijn. Over beiden kunt U in dit 
nummer lezen. 
Onze voorzitter is zich gericht aan het verdiepen 
in ons verzamelgebied en dat leidt tot vragen, 
waarop het antwoord ook voor vele andere leden 
interessant kan zijn. In dit nummer de eerste 
aflevering van een nieuwe reeks van zulke 
bijdragen? 
Wat kleinere bijdragen en de vaste rubrieken 
completeren het nummer. 
We hadden een flinke achterstand bij de 
nieuwtjes van de Volksrepubliek. Die rubriek is 
dus dit keer fors uitgevallen.       

Bestuursmededelingen  

Verslag van de ledenvergadering op 17 
september 2005  

De voorzitter opent de vergadering met een 
aantal mededelingen: 

 

De Nederlandse Bond van Filatelisten - 
Verenigingen (N.B.F.V.) deelt mee dat 
verzamelaars van postzegels nu ook via de 
bond een postzegelverzekering kunnen 
afsluiten. Tot en met een waarde van 10.000 
Euro zijn de kosten 50 Euro. Heeft de 
verzameling een waarde die hoger is dan 
genoemd bedrag dan is een taxatierapport 
noodzakelijk. De verzekeringspremie is dan 
0,5% van de getaxeerde waarde plus 
keuringskosten (over administratiekosten is 
geen opgave verstrekt). Voorzitter vindt dat 
de leden weer een grotere keuze 
mogelijkheid hebben wat kan resulteren in 
een lagere verzekeringspremie, waar dan ook 
afgesloten. 

 

We hebben bericht gekregen dat er een stand 
is gereserveerd bij de Postex in Apeldoorn. 
Het nummer van de toegewezen stand is 
echter nog niet bekend. 

 

Het secretariaat krijgt regelmatig 
verschillende veilingcatalogi toegestuurd. 
Wanneer de veilingdatum na de datum van 
de bijeenkomst is gepland, en er kavels van 
Z.O. Azië worden aangeboden worden deze 
ter inzage neergelegd op de bijeenkomst. 

 

Jan Bertens meldt dat er nu een volledige 
bijgewerkte verkoopprijslijst is van de 
voorraad zegels welke de Studiegroep China 
beschikbaar heeft. U kunt hier kennis van 
nemen door naar onze website te surfen: 
www.Chinafilatelie.tk en leden kunnen daar 
ook eventueel postzegels uit de voorraad 
bestellen. 

http://www.Chinafilatelie.tk
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Jan doet een oproep aan de leden om de 
veiling interessant te houden en daarom 
veiling materiaal in te brengen. U kunt hem 
daarover altijd bellen, tel. 0495 542343.  

De heer Van Driel hield na een korte pauze een 
zeer onderhoudende lezing over Leedvermaak 
in de Filatelie . Daarin toonde hij allerlei 
voorbeelden van dingen die mis gaan bij het 
ontwerp van postzegels.   

Na de pauze veilde Jan Bertens weer vakkundig 
de kavels van veiling nr.166. Het valt op dat er 
weer veel schriftelijke biedingen bij de 
veilingmeester waren binnengekomen.  

Na een zeer geslaagde ochtend ging om ca. 
12.45 uur een ieder weer huiswaarts.  

Mongoolse catalogus 
Onlangs verscheen een speciaalcatalogus van het 
verzamelgebied Mongolië (Mongolian Postage 
Stamp Catalogue). Deze is verkrijgbaar op CD-
ROM. Hij is door belangstellenden te bestellen 
via het e-mail adres rschrijvers@xtra.co.nz

  

Additional Charge Labels  

Lezing van Hendrik J. Oranje gehouden op de 
ledenvergadering van zaterdag 4 juni 2005   

  

Vanaf 1949 tot januari 1987 waren in de 
Volksrepubliek China de posttarieven niet 
verhoogd. Omdat de posttarieven niet meer 
kostendekkend waren werden voorstellen gedaan 
om de tarieven te verhogen. De Centrale 
regering wilde echter geen algemene tarief 
verhoging toestaan. Om de verliezen te 

bestrijden werd wel toegestaan om voor speciale 
diensten zoals aantekenen, expresse zendingen, 
postpakketten en betalingen via de post, extra 
kosten te berekenen.  
Die extra kosten mochten niet met postzegel 
worden voldaan. Voor het aanvullende tarief 
werden speciale labels gemaakt en de inkomsten 
moesten worden aangewend voor speciaal 
vooraf aangegeven doelen.  
De eerste periode van gebruik van AC labels 
loopt van januari 1987 tot 30 juli 1990. Een 
tweede periode loopt van 30 juli 1990 tot 28 
februari 1999. De inkomsten uit de tweede 
periode moesten worden aangewend voor 
verbeteringen aan het telefoonnet. 
De uitvoering van de labels laat een grote 
variëteit zien. De uitvoering van de Label werd 
op lokaal niveau beslist. Door de grote 
verscheidenheid was ook voor postbeambten niet 
altijd duidelijk doe de labels gebruikt moesten 
worden. In de beginperiode bestonden de labels 
gewoonlijk uit twee of drie delen. Een deel 
diende op het poststuk geplakt te worden en een 
ander deel diende als betalingsbewijs een 
eventueel derde deel diende voor controle van de 
post. Regelmatig komt het echter voor dat het 
betalingsbewijs op de brief werd geplakt of de 
beide delen het stuk voor de brief en het 
betalingsbewijs. De kleinere postkantoren 
gebruikten meestal helemaal geen labels maar 
gebruikten stempels op de toeslag aan te geven. 
Ook daarin komen talloze verschillen voor in 
tekst waardeaanduiding met of zonder kaderlijn 
etc. De labels mochten niet op postzegels lijken 
maar omdat de vormgeving lokaal werd beslist 
komen er in de eerste periode wel labels voor die 
verdacht veel op postzegels lijken. Gewoonlijk 
werd het gebruik van deze labels binnen enkele 
dagen van gebruik door de centrale postdirectie 
verboden. Er worden een aantal voorbeelden van 
labels getoond en brieven met labels of stempels. 
D&O is bezig de labels die in voorraad zijn op 
hun website dandotra.com te zetten. 
Geïnteresseerde leden kunnen op de website de 
grote verscheidenheid aan uitvoeringen bekijken. 
De geïnteresseerde lezer kan trouwens ook prima 
terecht in oude nummers van dit Bulletin: Cees 
Mulder heeft daarin een lange artikelenreeks 
gepubliceerd waarin alle aspecten van dit 
boeiende verzamelgebied getoond worden.   
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Dubbel is meer: de tweeling uitgaven van China (deel 2)  

Rob van der Nol en Dick van Eijl  

In het vorige nummer startten we met een serie 
artikelen over de tweelinguitgaven van de 
Volksrepubliek China. Nu kan een mens niet 
alles weten, en daar was de eerste aflevering een 
mooi voorbeeld van. Want de dubbeluitgifte met 
Canada (Norman Bethune) was zeker niet de 
eerste keer dat de Volksrepubliek meedeed aan 
een dergelijke uitgave. Al in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw verschenen er zegels in 
samenwerking met andere communistische 
landen, waarvan enkelen daadwerkelijk dezelfde 
afbeelding dragen. Uiteraard zullen ook deze 
emissies in deze artikelenserie worden 
opgenomen. 
Inmiddels is ook de uitgifte tussen Nederland en 
China een feit: twee zegels in het kader van het 
watermanagement. Zie de afbeelding op het 
omslag van dit nummer! De ene zegel toont een 
drietal Hollandse molens, de andere een Chinese 
watermolen. Reden van deze samenwerking is 
het feit dat China en Nederland al een tijdje 
samenwerken op het gebied van het 
internationale expresse-post-vervoer, een 
samenwerking die ze met deze uitgifte bezegelen 
(en toevallig ook onderwerp van een ander 
artikel in dit nummer van ons blad!). Aangezien 
er bij het afsluiten van deze aflevering nog niets 
bekend was over eventuele 'gemengde' 
documenten en ook de Chinese zegels en eerste 
dag enveloppen nog moeten binnenkomen, zal er 
in de volgende aflevering dieper op deze uitgifte 
worden ingegaan.  

Ook in deze aflevering springen we kriskras over 
de wereld en beginnen in Iran.  

CHINA  IRAN 
Op 15 april 2003 verscheen een tweelinguitgave 
met Iran. Gekozen werd om gebouwen af te 
beelden die benadrukken dat beide landen een al 
oude beschaving hebben. Op de Chinese zegel 
staat de 'Klokkentoren' van Xi'an afgebeeld. 
Xi'an staat tegenwoordig hoofdzakelijk bekend 
om het terracotta leger van Qin Shi Huangdi, de 
eerste keizer van China (258-210 v.Chr.). 

  

In feite ligt dat leger nog een heel eind buiten 
Xi'an in het gehucht Lintong, maar aangezien 
bijna iedere toerist in Xi'an overnacht, wordt dat 
doorgaans als plaats aangeduid. 
Onder de Sui- (581-618) en de Tang-dynasty 
(618-902) was Xi'an echter de hoofdstad van het 
Chinese rijk en lag het aan de befaamde 
Zijderoute. De klokkentoren werd in 1384 
gebouwd en lag op het kruispunt van de noord-
zuid en oost-west as. Toen echter in 1582 de 
noord-zuid as iets oostelijker werd verschoven,  

Het geheim van de stempels  

We vroegen ons al af hoe een enveloppe op 
dezelfde dag afgestempeld kon worden in 
zowel Beijing als de hoofdstad van het andere 
land. Een duidelijk antwoord van de Chinese 
posterijen mochten we niet ontvangen, maar 
Richard Zimmerman van de IPS-JSIC 
(International Philatelic Society of Joint 
Stamp Issues Collectors) wist het wel te 
verklaren. In het verdrag dat wordt gesloten 
voor een gezamenlijke uitgifte, wordt tevens 
bepaald dat de beide landen elkaars 
eerstedagstempel krijgen voor de duur van -
meestal- zes weken. In die periode kunnen ze 
dus afstempelen wat ze willen, van 
eerstedagenveloppen tot maxi-kaarten, 
eerstedagbladen etc.

 

Van eerste dag is dus 
niet echt sprake... Overigens is China niet het 
enige land dat zich op het pad van de 
dubbeluitgiften begeeft. Het is wereldwijd 
een levendige traditie geworden en Nederland 
is een van de weinige uitzonderingen. Wie 
meer informatie wil over het fascinerende 
verzamelgebied van de dubbeluitgiften, kan 
terecht op de internetsite van de IPS-JSIC: 
http://rzimmerm.club.fr/index.htm

 

http://rzimmerm.club.fr/index.htm
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besloot men ook de klokkentoren te 
'verschuiven', zodat hij nog steeds op het 
kruispunt van de vier windstreken bleef staan. 
Voor het Iraanse deel van de uitgifte werd 
gekozen voor de Sjeik Lutfullah moskee in 
Isfahan. Isfahan is zo'n typisch poëtische 
plaatsnaam die je meteen doet verlangen naar 
verre oorden, alhoewel je je er, zo blijkt uit het 
befaamde gedicht van P.N. van Eyck, voor de 
dood niet kunt verstoppen. Maar dat terzijde. 
De Lutfullah moskee ligt aan het Koningsplein 
en dateert uit de zeventiende eeuw. Sha Abbas I, 
die opdracht heeft gegeven voor de bouw van de 
Moskee, wilde van Isfahan de mooiste stad ter 
wereld maken, hetgeen hem met de moskee 
aardig gelukt is.  

  

In China verscheen tevens een siervelletje  

Zoals gebruikelijk verscheen er in elk land een 
eerstedagenveloppe.   

   

Ook werden setjes met maxi-kaarten uitgegeven.  

  

In China verscheen eveneens een enveloppe met 
een zegel uit beide landen. Overigens werden de 
Iranese zegels gedrukt in vellen met steeds 2 
setjes naast elkaar gescheiden door een tab met 
daarop de vlaggen van beide landen.. 
De zegels werden ontworpen door Yin Huili, 
Zhen Mingshu en de Iranees Hilder.  
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CHINA-LIECHTENSTEIN  

  

De tweelinguitgifte tussen China en 
Liechtenstein zag op 18 mei van dit jaar het 
daglicht. Liechtenstein is een van de kleinste 
landen waar China tot nu toe een 
tweelinguitgifte mee heeft gedaan (alleen San 
Marino is kleiner, maar daarover in een andere 
aflevering); het contrast is groot tussen de 1,3 
miljard inwoners van China en de 35.000 die in 
Liechtenstein wonen. 
Bij deze emissie is gekozen voor het thema 
kunst. Op de Chinese zegel is een werk 
afgebeeld van Chen Hongshou (1588-1652), een 
delicate rolschildering met magnolia-bloemen. 
Een veelgebruikt thema in de Chinese kunst, 
naast uiteraard landschappen met mist omhangen 
bergen. Het origineel bevindt zich in de 
Verboden Stad en zal daarom ooit tot de 
keizerlijke bezittingen hebben behoord. 
Ook op de andere zegel zien we een 
bloemenschildering. Ditmaal van de hand van de 
Vlaamse schilder Ambrosius Bosschaert de 
oudere (1573-1621). Een tijdgenoot dus van 
Chen Hongshou maar door de verschillende 
culturen waar ze in opgroeiden, een compleet 
andere stijl. Schilderijen met bloemen werden in 
die tijd ook bij ons hogelijk gewaardeerd en 

waren een tijdlang zeer populair. Waar de 
Chinese schilderingen doorgaans maar een, 
hooguit twee bloemsoorten laten zien, was het in 
de Lage Landen zaak om zoveel mogelijk 
zeldzame, en dus kostbare bloemen te laten zien. 
Hetgeen duidelijk wordt gedemonstreerd als men 
deze twee zegels naast elkaar legt. 
Het schilderij van Bosschaert bevindt zich in de 
collectie van de prins Von und zu Liechtenstein.  

Ook van deze tweelinguitgave werden de nodige 
filatelistische producten vervaardigd. In beide 
landen verschenen twee siervelletjes, één voor 
elke zegel.   

  

Chinese siervelletjes  

In China verscheen een eerstedagenveloppe, een 
enveloppe met dubbele afstempeling en een setje 
maxi-kaarten met van elk land een zegel. 
De Liechtensteinse posterijen maakten het een 
beetje erg bont. Er verscheen een eerstedag-
enveloppe met de beide zegels, twee enveloppen 
met elk een zegel en een setje van twee 
enveloppen met blokjes van vier zegels erop. 
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Chinese maximum-kaarten  

 

Chinese FDC  

 

Liechtensteinse FDC  

Daarnaast verscheen er een enveloppe met 
daarop de beide zegels van China en 
Liechtenstein met afstempeling. 
Tevens verscheen een setje maxi-kaarten met de 
Liechtensteinse zegels erop en om het af te 
ronden ook nog een setje kaarten met op elke 
kaart een zegel van elk land.  

De zegels werden ontworpen door Li Qingfa. 

  

Liechtensteinse siervelletjes  

 

Liechtensteinse kaarten 
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CHINA-CUBA   

  

Om de 40ste verjaardag van de diplomatieke 
betrekkingen tussen China en Cuba te vieren, 
werd er op 26 september 2000 een tweeling 
uitgegeven (Mi 3178/9). Als thema koos men 
een voor Cuba voor de hand liggend, maar voor 
China zeker niet zo'n gewoon onderwerp: 
Palmstranden. De gemiddelde Nederlander zal 
bij Cuba inderdaad de mooie witte stranden 
noemen met de wuivende palmen, naast sigaren, 
klassieke auto's en natuurlijk Fidel. Maar bij 
China kom je toch eerder bij Peking Eend en de 
Chinese muur uit. Toch heeft ook China 
palmstranden op het eiland Hainan, gelegen ten  
zuiden van China in de Zuid Chinese zee. Op de 
zegel zien we de Kokospalmen Baai bij 
Wenchang.  

Op de tweede helft van deze -bijna- doorlopende 
zegel zien we het strand van Varadero op Cuba. 
Varadero is zo'n 140 kilometer van Havana 
gelegen op het van ruime palmstranden 
voorziene Icacos-schiereiland en is de dichtst bij 
de Verenigde Staten gelegen plaats. 
Hemelsbreed is het tachtig kilometer. Saillant 
detail is dat Al Capone graag vakantie vierde in 
Varadero.  

In China verscheen een eerstedagenveloppe, een 
dubbelenveloppe en een setje maxi-kaarten. In 
Cuba verscheen voor zover bekend alleen een 
eerstedagenveloppe. 
De zegels werden ontworpen door Li Defu.  

 

Chinese FDC  

 

CubaanseFDC  

 

Maximumkaarten  
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POSTZEGEL- en MUNTENHANDEL 

    
 

WIM SCHERMER 

    

Gespecialiseerd in abonnementen van postzegels en fdc`s voor de gehele 
wereld 

  

Uitgebreide nieuwtjesdienst 

  

Insteekboeken, albums, klemstroken, pincetten, loupes en pincetten 

  

Op alle filatelistische artikelen, met uitzondering van zegels, tien procent 
korting 

  

MUIDERWAARD 717, 1824 XR ALKMAAR 
TEL. 072  5125556 
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Expresse-post in de Volksrepubliek China  

C. Mulder  

Onderstaand artikel kreeg de redactie van Cees 
Mulder. Hij toont een aantal interessante 
expresse-brieven men de daarop gebruikte 
strookjes en stempels. Expresse-post is op zich 
niets nieuws: in het begin van de vorige eeuw 
werd die al in vele landen aangeboden en 
gebruikt, maar die dienst werd in China in 1953 
opgeheven en pas in 1987 weer hervat. Het 
artikel was aanleiding om nog wat meer uit te 
zoeken over de recente geschiedenis van de 
expresse-post in de Volksrepubliek. Dankzij de 
hulp van de bibliotheek en de bibliothecaris 
ontstond daarvan een interessant beeld. Dat is in 
een apart artikel hierachter opgenomen.  

De expresse dienst is in China in 1905 opgericht 
en beëindigd op 1 januari 1953. Op 10 november 
1987 is de dienst hervat in ongeveer 200 grote en 
middelgrote steden. In het verkeer tussen die 
steden wordt bezorging in 2-5 dagen beloofd. 
Het tarief voor deze dienst was toen voor alle 
soorten poststukken gelijk, slechts afhankelijk 
van het gewicht 

De tarieven voor deze expressepost zijn enkele 
malen verhoogd (prijzen in yuan RMB):  

Vanaf 
datum 

Per 20 g 
tot 100 g 

Per 100 g 
méér 

Tot 
maximaal 

10-11- 87 

 
0,50 0,80 5 kg 

30-07- 90

 

0,80 1,00 5 kg 
?-?-1996 2,00 2,50 10 kg 

 

Ieder stuk wordt gemerkt met een strookje dat 
dient als kwitantie (zie afb. 1 en 2). Daarop is 
voorgedrukt: 
Links: de soort dienst: Postal Matter Express 
Service. Rechts, van boven naar beneden, 
achtereenvolgens: gewicht (gram); tarief (RMB); 
verzekerde waarde (RMB); verzekeringspremie 
(RMB); totale kosten (RMB)  

Als soort dienst komen vergelijkbare strookjes 
ook nog voor met: Receipt Express Service en 
Local Express Postal Matter. Voor de vertaling 
Chinees-Engels v.v.: zie Mulder (1999). 
Het tweede deel van de strook krijgt de afzender 
en het derde blijft op het postkantoor, zie Lou 
You (1990).                       

Eerstedag brief met logo van de expressepost 
Gebruikt in Qingdao, 10 november 1987 
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Brief van Wuxi (Jiangsu) naar Wangcang (Sichuan) 
verzonden 1988.12.29, aankomst 1989.01.08  

De stroken zijn lokaal gedrukt waardoor er grote 
verschillen in afmetingen en typen karakters zijn 
ontstaan. Zie de afbeeldingen hieronder.           

Sung type karakters            

Karakters hao ma (nummer) toegevoegd            

Soort dienst rechts              

idem, met karakters voor nummer 
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Deze stroken zijn slechts tijdelijk toegepast, ik schat ruim een jaar. In januari 1989 is de speciale 
expresse-enveloppe ingevoerd en het expresse zegeltje, waarop het zelfde logo is gebruikt als op de 
afgebeelde eerstedagbrief. Ook hier is er een grote verscheidenheid van afmetingen, zodat we mogen 
aannemen dat zij lokaal zijn gedrukt. 
Ook hebben enkele kantoren een stempel gebruikt.          

Een aparte groep is de dienst Big Lot Express Mail. Van deze dienst wordt vooral gebruik gemaakt 
door instellingen zoals banken, die dagelijks grote hoeveelheden post verzenden. Hiervan heb ik drie 
uitvoeringsvormen gevonden:          

Voorgedrukte enveloppen         

Zegels, al of niet met naam van het kantoor          

Stempels  

In al deze vormen komen weer veel verschillen 
voor, met name in afmetingen. Het tarief kan 
zijn voorgedrukt, met de hand geschreven of 
gestempeld.  

Literatuur 
Lu You, Resumption of Express Mail Service in 
P.R. China, China Clipper, 54, 4, mei 1990 
C. Mulder, Voorstel tot het rubriceren van Extra 
Charge materiaal, China Filatelie, sept. 1999  

EMS: een tweede soort expresse-post  

Johan Sevenhuijsen  

Bij wat verder studeren op de expressepost 
kwam een complicatie naar voren: er zijn 
tegenwoordig eigenlijk twee soorten van expres 
post; in het chinees worden daarvoor ook 
verschillende karakters gebruikt.  
De eerste (Postal Express mail) is die welke 
geheel door de posterijen verzorgd wordt en 
waar alleen geprobeerd wordt het stuk zo snel 
mogelijk op plaats van bestemming te krijgen. 

Dat is de soort expresse post waarover ook het 
artikel van de heer Mulder hierboven gaat.  
De tweede (EMS mail, Special delivery) is de 
soort post waarin gegarandeerd wordt dat een 
brief of pakketje op een afgesproken tijd bij de 
ontvanger zal zijn (en gaat dus niet noodzakelijk 
volledig via de posterijen maar kan ook via 
koeriersdiensten als DHL etc. gaan).  

In 1980 wordt China lid van het EMS-netwerk, 
een door de UPU vanaf de jaren 70 van de 20e  



 

36 China Filatelie 2005 

eeuw georganiseerde dienst voor expres post 
tussen de landen van de UPU. Vanuit 6 plaatsen 
in China wordt het vanaf dat moment mogelijk 
expresse post te verzenden naar het buitenland. 
Tarieven zijn gebaseerd op afstand en gewicht. 
De EMS is opgezet om het hoofd te bieden aan 
commerciële koeriersbedrijven zoals UPS en 
DHL, die een stukje van de omzet van de 
nationale posterijen aan het wegkapen waren.  
In het nummer van maart 1991 van ons blad 
toont de heer Wols een herinneringsenvelop aan 
de start van de expressepost (Express Mail 
Service, EMS) in de Volksrepubliek. Die 
envelop is gedateerd 15 juli 1990 en herinnert, 
blijkens de tekst op de envelop, aan de start 10 
jaar eerder: op 15 juli 1980 (de heer Wols 
bestempelt dat overigens ten onrechte als 
vergissing en legt in zijn artikel een verband met 
de koeriersdienst, zoals aangeboden door DHL). 
Deze dienst wordt in november 1984 uitgebreid 
met EMS post binnen China (tussen zo n 20 
steden) en een lokale expresse dienst binnen 
Beijing. Het tarief voor de post binnen China is 

dan 8 yuan RMB (bestelling binnen 24 uur), die 
voor binnen Beijing 0,80 yuan (bestelling binnen 
4 uur; de lokale postkantoren weigeren echter 
veelal die dienst ook echt aan te bieden!).  
In 1989 waren er 175 steden die zowel nationaal 
als internationaal EMS-service aanboden. 
Inmiddels zijn er zo n 2000 kantoren die de 
expresse dienst aanbieden.  

Door de deelnemende UPU-leden wordt voor 
deze EMS-service het zelfde logo gebruikt: een 
witte hand, die een rode brief vasthoudt voor een 
blauwe wereldbol. Dat logo staat ook op de 
labels en zegels die bij de EMS in China 
gebruikt worden. Van 1980 tot 1986 was een 
label in gebruik, waarop de adressen van 
afzender en geadresseerde geschreven werden. 
Vanaf 1986 zijn zegels in gebruik met de 
afbeelding van het EMS-logo. Vierkante zegels 
(5 x 5 cm), geperforeerd of met lijn-perforatie 
(rouletted). Voor binnenlands gebruik zijn de 
zegels kleiner en rechthoekig: 4 x 3 cm.                            

EMS-label  
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EMS-zegels voor internationaal gebruik   EMS-zegel voor binnenlands gebruik                       

Binnenlandse EMS-brief, 29 januari 1986  

In de tarieven van de Chinese post voor 1996 
wordt ook daadwerkelijk onderscheid gemaakt 
tussen de "normale" expres post en de EMS post.  
Voor "EMS mail" was het tarief van 1996 tot 
2003 voor de eerste eenheid van 200 gram 20.00 
Yuan RMB elke 200 gram daarboven 6.00 RMB 
extra 
Vanaf 30 augustus 2003 is de prijs 20 yuan 
RMB voor de eerste 500 gram. De prijs voor 
elke volgende 500 gram is afhankelijk van de 
afstand tot de bestemming. De prijs is 6 yuan per 
500 gram voor een bestemming op maximaal 
1500 kilometer, 9 yuan voor tussen 1500 en 
2500 kilometer en 15 yuan voor een bestemming 
op meer dan 2500 km afstand.  

Ook zijn er inmiddels een aantal nieuwe 
expresse-diensten ontwikkeld met als opzet 
voor 10 uur gepost, de zelfde middag bezorgd; 
s middags gepost, de volgende morgen voor 10 

uur bezorgd . De Chinese post noemt die Next 
Morning Arrival domestic service en later ook 
EMS Promise Service, de verzender krijgt zijn 
geld terug als de post niet binnen de beloofde 
tijd bezorgd wordt! Deze diensten waren 
oorspronkelijk alleen beschikbaar in een zestal 
economische zones en in de Yangtse-delta. 
Daarna, bij het lanceren van de EMS-Promise 
Service, in de 31 provinciale hoofdsteden, de 
steden die direct onder de centrale regering 
vallen en andere belangrijke steden, zoals 
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Xiamen, Qingdao, Yantai, Dalian, Wenzhou, 
Suzhou, Ningbo, Shenzhen, Dongguan en Yanji. 
Vanaf mei 2005 wordt deze service ook 
aangeboden naar bestemmingen in Hong Kong, 
Japan en Zuid Korea. De Chinese post publiceert 
een lijst van maximale bezorg-tijden per 
bestemming en belooft teruggave van de porto 
wanneer die belofte (buiten overmacht) niet 
wordt waargemaakt.  

Literatuur: 
Lanching Chang, Express Mail in the PRC, 
China Clipper, 51, 4, mei 1987, pag.122-26  
JF.27 EMS prestamped envelope, China 
Philately, januari 1991 
F.G. Wols, China s Express Mail Service, China 
filatelie, 90, maart 1991 
C. Mulder, Extra Charge Labels 

 

nawoord, 
China filatelie, 90, maart 1991 
China Post declares to cut Express Mail charges, 
People s Daily, 29 aug. 2003 

China Post expands overseas express mail 
service, People's Daily Online, 10 mei 2005   

25 jaar geleden  

In het tweede nummer van de jaargang 1980 
vallen twee artikelen op die nog steeds het lezen 
waard zijn. Ten eerste een overzichtartikel over 
de geschiedenis van de vazalstaat Mantsjoekwo 
van de hand van de heer Wols. Ten tweede een 
uitgebreid artikel waarin Hendrik Oranje de 
cliché typen beschrijft en toont van de serie van 
de bevrijde gebieden in Oost-China die de 
Overwinning bij Hwai-Hai herdenkt. 

Ook geeft hij een overzicht van de door hem 
gevonden tandingen. Een interessant artikel, dat 
in latere jaren nog een aantal malen een vervolg 
kende! 
Verder in dit nummer een aflevering van de serie 
over de Tibetaanse post en wat poststukken uit 
Macao, getoond door de heer Van Mourik.    
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De Grote Draken: enkele vragen en antwoorden  

Rob Ronde  en  Hendrik Oranje   

Als relatief beginnend China-verzamelaar stelt 
Rob Ronde zich een aantal vragen die ook voor 
andere lezers van het blad actueel kunnen zijn. 
Hendrik Oranje gaat op een paar van zulke 
vragen hieronder in. Wellicht de eerste 
aflevering van een serie? Misschien heeft U ook 
vragen over ons verzamelgebied die we op zo n 
manier kunnen beantwoorden. Laat het weten!   

In westerse ogen is China een van de meest 
mysterieuze en intrigerende beschavingen. De 
erfenis van zijn lange dynastieke heerschappij, 
die teruggaat tot voor 1500 v. C., omvat 
boeiende visies van filosofie, religie, kunst, 
wetenschap en mythologie die nog altijd 
doorwerken in de moderne wereld. China laat 
ons kennismaken met deze unieke cultuur door 
prachtige afbeeldingen op postzegels te drukken 
en uit te geven.    

Rob vraagt: 
Het keizerrijk China heeft in juli 1878 de zijn 
eerste serie postzegels, de "grote draken" 
uitgegeven. Deze serie bestaat uit drie zegels t.w. 
1ca kleur groen, 3ca kleur rood en 5 ca 
okerkleurig (e.e.a. volgens de Michel catalogus 
2003). Alle zegels zijn voorzien van tanding 
12½ .  

Eerste Draken serie: Gestempeld (echte uitgave)  

  

Mi 1: 1 ca groen  Mi.2: 3 ca rood Mi.3: 5 ca oker 
Chan 1                  Chan.2                 Chan.3   

In de Chan catalogus echter staan van deze 
zelfde uitgifte, met de zelfde waarden van de 1ca 
elf varianten, van de 3ca acht varianten

 

en van 
de 5ca ook acht varianten

 

vermeld! Onder meer 
de beschreven kleuren zijn verschillend. Van 
groen naar diep groen, van rood naar bruin rood 

en van okerkleurig naar geel en oranje. Alle 
zegels zijn voorzien van tanding type 12½ . 
Waarom de Michel in deze (maar ook heel veel 
latere postzegeluitgiften) niet de Chan volgt is 
mij niet duidelijk.   

Hendrik antwoordt: 
Michel heeft in hoofdnummers de zelfde 
indeling als de Chan catalogus met dit verschil 
dat in de Chan catalogus kleur verschillen en 
opvallende cliché verschillen worden vermeld 
met subnummers. De eerste zegeluitgave, 
kortweg Grote Draken serie genoemd, werd 
gedrukt in vellen van 25 zegels van 25 losse 
clichés. In de loop van de ongeveer 8 jaar dat de 
zegels in gebruik zijn geweest moesten met 
enige regelmaat zegels worden bij gedrukt. Voor 
elke druk moest het zetsel van 25 clichés 
opnieuw worden samengesteld. Omdat alle 
clichés in detail van elkaar verschillen kan 
worden vastgesteld hoeveel herdrukken er van 
elke zegel zijn gemaakt. Voor de 1 candarin zijn 
dat er 8 geweest voor de 3 candarins 16 en voor 
de 5 candarins 7. Het is duidelijk dat de zegels 
niet allemaal van de zelfde partij drukinkt zijn 
gemaakt. Er moest telkens een keuze worden 
gemaakt uit de kleuren die in de drukkerij 
aanwezig waren of bij leveranciers verkrijgbaar. 
Voor de 1ca loopt de kleur van geelgroen tot 
donkergroen, voor de 3ca van lichtrood tot 
Venetiaans rood en voor de 5ca van Indisch geel 
tot chroomgeel. 
Er zijn trouwens ook veel vervalsingen van deze 
serie in omloop. Hieronder afgebeeld is slechts 
één type vervalsingen. Er komen van de grote 
draken serie 9 verschillende typen vervalsingen 
voor. In de bibliotheek van de studiegroep 
bevindt zich een catalogus van deze 
vervalsingen.    

Eerste Draken serie: Gestempeld (vervalsingen)  
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Rob vraagt: 
Ik heb me ook afgevraagd waarom er nu draken 
op deze zegels staan afgebeeld.   

Hendrik antwoordt: 
De draak is het oude symbool van transformatie 

en flexibiliteit, kenmerken die de sleutel vormen 
tot de veerkracht van de Chinese beschaving van 
de laatste veertig eeuwen!

 

Zo schrijft Prof. Edward L. Shaughnessy in zijn 
boek over de geschiedenis van China.   

In de openingspassage van de Yi Jing (I Ching, 
het boek der veranderingen), een van de 
belangrijkste klassieke literaire werken van 
China, is de hemelse draak het centrale beeld: 
eerst is hij verborgen in de waterige diepten 
onder de horizon, waarna hij opduikt in de 
velden, om vervolgens op te springen en door de 
zomerlucht te vliegen. Maar zelfs een draak kan 
niet eeuwig vliegen. Als hij omhoog gaat 

 

het 
hoog in zijn bol heeft - wordt hij bij de nek 

afgesneden en komt weer in de waterige diepten 
terecht. De beweging van de hemelse draak heeft 
voor de verschillende interpretatoren 
uiteenlopende betekenissen: voor sommige 
moderne geleerden verwijst hij simpelweg naar 
de Draak - constellatie van het Chinese 
sterrenstelsel, terwijl de traditionele lezer hem 
doorgaans zag als een symbool van de keizer of 
heerser of misschien een deugdzaam persoon. 
Het beeld is aangepast aan filosofische, literaire, 
artistieke en zeker ook politieke uitingen een aan 
Confucius toegeschreven uitspraak in het 
onlangs ontdekte manuscript van de Yi Jing geeft 
iets weer van zijn tijdloosheid. 
Evenals de beweging van de draak wordt de tijd 
in China gezien als iets cyclisch: wanneer dat 
wat onder is, opklimt, beweegt wat boven is naar 
omlaag en is weer klaar om op te stijgen.   

Wellicht is het bovenstaande een reden geweest 
om op de eerste en tweede postzegeluitgifte van 
China  - alleen maar - draken af te beelden.  

Veilingopbrengsten  

Ed Boers  

UNITRIC PHILATELIC COMPANY Veiling 49, 26 juli 2005   

Enkele opbrengsten uit deze zomerveiling:  

Kavel Omschrijving          Opbrengst    

1707 Keizerrijk S.G. nr. 91 Red revenue $ 1     xx 840 
2002  Republiek militair S.G. M 676      x 552 
1513  Brits kantoor 30 cts Multiple Crown SG 11 stempel Hoihow 1920   126 
3212 VRC SG 2069-88 Vlinders        xx 96 
3218 VRC SG 2124-39 Landschappen      gest. 54 
3222 VRC SG 2185-99 Pioenrozen       xx 86 
3224 VRC SG MS 2199a Blok pioenrozen      xx 270  
3231 VRC SG 2259-66 Soldaten       xx 62 
3232 VRC SG 2280-90 Sportserie       xx 144 
3236 VRC SG SG 2304-11 Industrie      xx 96 
3240 VRC SG 2335-40 Lin Ying-Chun (*)      xxx 62  

(*) wist u dat deze soldaat nooit bestaan heeft?! Het is een verzonnen   
figuur om het elan van de Culturele revolutie aan te wakkeren! 

3280  VRC SG MS 2781 Paardenblok      xxx 86   
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Bewegingen in de veilingwereld  

Ed Boers  

De Greg Manning Group heeft met de verwerving in maart 2005 van John Bull Stamp Auctions in 
Hong Kong nu het vaandel in handen gekregen van een 17e grote veilinghuis. Naast John Bull 
Auctions waren vooraanstaande veilinghuizen al eerder toegetreden tot de Manning firm, zoals H.R. 
Harmer, Cornphila in Zurich, Heinrich Köhler, Afinsa in Spanje en andere vooraanstaande bedrijven. 
Dit zijn zeker niet de eerste de beste veilinghuizen. Een direct gevolg van de overname van John Bull 
is onder meer dat nu ook de catalogus een prachtig boekwerk in kleurendruk geworden is. Dit soort 
catalogi kan eigenlijk meer beschouwd worden als literatuur, immers het geeft in prachtige 
kleurenfoto s weer wat er van zeldzame zegels bestaat. Kortom het is nu een prachtig naslagwerk 
geworden voor de gevorderde filatelisten. De facelift die John Bull Stamp Auctions hiermee heeft 
ondergaan resulteerde in een opbrengst van de april-veiling van maar liefst HK $ 11,000,000.  

Auction # 100 Michael Rogers 18 juni 2005   

Alweer de 100e veiling van Michael Rogers. Ik kan mij nog herinneren dat de eerste catalogus jaren 
geleden in de bus viel, de tijd vliegt. Dit kwam voor ons Europeanen op een goed moment, immers aan 
de voor China-verzamelaars toonaangevende veilingen van Ingrid Julius in Duitsland was een eind 
gekomen. Bij deze jubileumveiling vallen een aantal zeer hoge prijzen op als het gaat om beter 
materiaal van de Volksrepubliek. Zo ging het Mei Lan Fang blok weg voor  2660, omgerekend in 
guldens is dat 5862,-. In het guldenstijdperk bracht dit blok zeker geen 5862 gulden op. Dit spoort ook 
wel een beetje met de geluiden dat het weer iets beter schijnt te gaan met de volksrepubliek. Misschien 
krabbelen we weer een beetje uit het dal van de afgelopen 6 magere jaren. Daarentegen bracht de Tien 
An Men serie (kavel 583) slechts 1330  op. Misschien komt dit omdat deze serie toch met de 
regelmaat van de klok wordt aangeboden, zelfs op Ebay. De opbrengsten zijn in  en inclusief opgeld. 
Er waren nog veel meer opvallende opbrengsten te melden, maar hier volgt een greep uit het geheel.  

Kavel: Omschrijving:         Opbrengst: 
266 Keizerrijk SG nr. 1 in postfris vel van 25     xxx 9.738,00 
274 Keizerrijk SG nr. 6 met de gebruikelijke gebreken    xx 3.325,00 
283 Keizerrijk SG nr. 22 in veldeel van 25 incl. 22 d    xx/xxx 7.125,00 
308 Keizerrijk SG nr 85 nagegomd      xx 3.325,00 
310 Keizerrijk SG nr 87a met tandinggebrek     xx 4.750,00 
316 Keizerrijk SG 93a kopstaande opdruk (cat. prijs 1.500 pond)  xx 7.363,00 
325 Keizerrijk SG  92         gest. 4.988,00 
359 Keizerrijk SG 191        xx 4.038,00 
434 Provincie Sinkiang SG. Nr. 16a verwisselde karakters (cataloguswaarde  

6500 pond, 10 exemplaren zijn bekend)     xx       15.913,00 
435 Provincie Sinkiang SG. Nr. 17-37 (cat. waarde 675 pond)   xx 1.900,00 
482 Taiwan SG 100-104 ganzenserie      x 4.275,00 
512 Noord Oost China SG NE112 in paar, 1 zegel zonder opdruk  x 2.850,00 
524 Noord China SG nr. NC Running soldier diverse dunne plekken   x    570,00 
583 VRC SG nr. 1493-8 Tien An Men       x  1.330,00 
587 VRC SG nr. MS 1971 a, tafeltennisblok zonder goud-opdruk  x 2.850,00 
588 VRC SG nr. 2037-44 Mei Lan Fang ongetand ongebruikt met plakker xx    689,00 
590 VRC SG nr. 2037-44 Mei Lan Fang ongetand op FDC    1.615,00 
591 VRC SG nr. MS 2044a  Blok Mei Lan Fang     xxx 2.660,00 
605 VRC SG na nr. 2403 The whole country is red     gest.  6.175,00 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China                        

30 januari  serie 2005-3

 

Een opmerkelijke serie zegels met historische 
plaatsen in Taiwan. Het grootste Chinese eiland 
in vroegere tijden ook Yizhou of Liuqiu 
genoemd. Samen met het nabijgelegen Penghu 
eiland en enkele kleinere eilandjes heeft het een 
oppervlakte van ongeveer 36000 vierkante 
kilometer en is rijk aan natuurlijke bronnen. 
Uitgebeeld door 4 zegels van 80 fen en 1 van 
150 fen uitgegeven in vellen met 2 series.                 

1 februari  serie 2005-4

 
Yiangjiabu houtsnijwerken vertegenwoordigen 
een beroemde stijl van Chinees nieuwjaar 
voorstellingen. Oorspronkelijk afkomstig van het 
dorp Yangjiabu tot het noordoosten van 
Weifang, provincie Shandong aan het einde van 
de Ming Dynastie en gedijend in de Qing 
Dynastie. Al meer dan 400 jaar populair onder 
de Chinese bevolking vanwege natuurlijke 
ongedwongen afbeeldingen, feestelijke kleuren 
en een plaatselijk tintje. Uitgebracht in twee 
verschillende vellen elk met 2 series van 80 fen 
en een souvenirvelletje met de complete serie.  
Eén van deze vellen is alleen als loterijprijs 
uitgegeven.                

5 maart   serie 2005-5

 

De magnolia een geslacht met 90 soorten 
groenblijvende of bladverliezende bloeiende 
bomen en heesters voornamelijk verspreid over 
het Oost Azië en Noord-Amerika. Meer dan 30 
soorten hiervan zijn te vinden in China, die over 
het gehele land verspreid worden gekweekt. De 
bomen, waarvan sommigen meer dan 1000 jaar 
oud kunnen worden, bloeien meestal in het 
vroege voorjaar voordat de nieuwe bladeren 
verschijnen. 
Afgebeeld zijn de soorten: 
(4-1) Magnolia dennudata. 
(4-2) Magnolia delavayi 
(4-3) Magnolia grandiflora 
(4-4) Magnolia liliflora 
Uitgegeven in vellen van 8 zegels elk van 80 fen.  
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1 april  Special use stamp

 

Op deze datum werd een nieuw zegel voor 
speciale doeleinden uitgegeven met als 
afbeelding De grote muur .  

  

22 april   serie 2005-6

 

Elk jaar zijn er over de gehele wereld op deze 
dag op grote schaal activiteiten ter bescherming 
van het milieu. Ter gelegenheid van de 36ste 

World Earth Day is een zegel van 80 fen 
uitgegeven in vellen met 8 zegels.                 

28 april   serie 2005-7

 

Het Jigong gebergte, gelegen ten zuiden van 
Xinyang in de Henan provincie, is een tak van de 
Dabie bergen met als hoogste top de hanenkop 
of aankondiging van de nieuwe dag, zoals 
afgebeeld op de eerste van 4 zegels van 80 fen. 
Uitgebracht met 2 series per vel.  

  

1 mei   serie 2005-8

 

80ste verjaardag van de All China Federation of 
Trade Unions de vakbonden van de gehele 
Chinese Federatie. Zij hebben een belangrijke 
rol gespeeld bij het verenigen van de werkers uit 
heel China in de strijd tegen onderdrukking en 
voor onafhankelijkheid en bij de opbouw van het 
land. Eén zegel van 80 fen in vellen met 10 
stuks.          

21 mei   serie 2005-10

 

Dalian, één van China s beroemde toeristen oorden, is gelegen op 
het zuidelijke puntje van het Liaodong schiereiland, in Liaoning 
provincie, in het oosten geflankeerd door de Gele zee en in het 
westen door de Bohai zee. Vier aaneengesloten zegels van 80 fen 
geven een kleine impressie van dit schitterende gebied. 
Uitgegeven in vellen met 2 series.   
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18 mei   serie 2005-9

 
Een gezamenlijke uitgifte schilderwerken met Liechtenstein. Zie de 
zeer uitgebreide omschrijving elders in dit nummer!  

27 mei  serie 2005-11

 
Honderdjarig bestaan van de Fudan Universiteit, een van de 
beroemdste universiteiten in China. Één zegel van 80 fen uitgegeven 
in vellen van 10 zegels.            

1 juni  serie 2005-12

 

200 jaar geleden werd in Denemarken Hans Christian Andersen, één van de bekendste sprookjes 
schrijvers, geboren in het plaatje Odense. Nog steeds worden zijn verhalen volop verteld en gelezen. 
Van zijn 168 verschenen sprookjes zijn er 5 afgebeeld op zegels elk met een waarde van 80 fen. 
Uitgebracht in vellen met 2 complete series en een postzegelboekje met de volgende afbeeldingen: 
De nieuwe kleren van de keizer

 

De kleine zeemeermin

 

Duimelijntje

 

Het meisje met de zwavelstokjes

 

Het lelijke eendje

  

28 juni  serie 2005-13

 

De 600ste verjaardag van de reizen van 
Zheng He op de Westerse zeeën . Zheng 
He, geboren in Kunyang (het 
tegenwoordige Jinning graafschap in 
Kunming) Yunnan, leefde van 1371 tot 
1433 AD. Een wereldberoemde navigator 
uit de geschiedenis die in de Ming Dynasty 
van 1405 tot 1433 zijn grote vloot zeven 
maal op volle zee aanvoerde. Deze grootse 
onderneming demonstreerde de 
vooruitgang in scheepsbouw- en navigatie 
technologie in het oude China.  

Een serie van 3 zegels van 80 fen in vellen van 3 series en een souvenirvelletje van 6 yuan gelijktijdig 
uitgegeven met Hong Kong en Macao.  

16 juli  serie 2005-14

 

In de Jiangsu provincie in het zuidoostelijke deel 
van Nantong aan de Haohe rivier staat het 
Nantong museum, volgens de berichtgeving het 
eerste museum van China.  



 

46 China Filatelie 2005 

Het museum werd in 1905 gesticht door Zhang Jian, een bekend Chinees industrieel en onderwijzer.  
Het museum heeft tentoonstellingen op het gebied van geschiedenis, natuur en cultuur gehuisvest en 
heeft een tuin met daarin een groot aantal zeldzame planten. Om dit jaar het honderdjarige bestaan te 
vieren zijn 2 zegels van 80 fen uitgegeven in vellen van 4 paar zegels.         

30 juli  serie 2005-15

 

Het nationale natuurpark Xianghai in het graafschap Tongyu, Jilin 
provincie is een in het binnenland gelegen ecologisch watergebied. 
Een bijzonder landschap dat zich uitstrekt over honderdvijf en een 
halfduizend (105.500) hectare bestaande uit meren, struikgewas, 
duinen, iepenbossen, grasland en moerasgebieden met kalmoes en riet.  

Een thuisgebied van honderden wilde plantensoorten en dieren. Meer dan 200 vogelsoorten leven en 
planten er zich voort, waaronder kraanvogels, zwanen, witte ooievaars, ganzen en steenarenden. Het 
Wereld Natuurfonds heeft het in 1992 benoemd tot een eersteklas natuurreservaat van internationaal 
belang. Vier zegels van 80 fen uitgegeven in vellen van 8 zegels geven een kleine indruk.         

1 augustus  serie 2005-26

 

Vijf zegels van 80 fen (tweede set) ter nagedachtenis van een vijftal 
generaals uit de beginperiode van het Chinese volksleger. Uitgebracht in 
vellen met 2 series. 

D.v.E.   

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)  

18 maart 2005  Historische Plaatsen (SP 475) 
Om meer bekendheid te geven aan de geschiedenis 
van Taiwan werd een viertal zegels uitgegeven met 
afbeeldingen van historische plaatsen.  

$  5 (1,7)  Long shan Tempel, Taipei (1738) 
$  5 (1,7)  Lin Pen Yuan tuin, Panchiao (19e eeuw) 
$ 13 (1,4)  Chao tian Tempel, Peikang (1700) 
$ 12 (1,4)  Fort Zeelandia, Anping (1624)    
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19 april 2005

  

Internationale Aziatische 
Postzegeltentoonstelling (SP 467.2) 

Vervolg op het vorig jaar (27 augustus 2004) 
uitgegeven velletje met nu het onderwerp 
Taiwanese Cultuur . 

Het velletje bevat wederom twee zegels, resp. $ 
5 met een detail van het plafond van de Long 
shan tempel en $ 25 met een rode lampion met 
afbeelding van twee poppen uit een 
poppentheater. Oplage 700.000                

16 mei 2005 Koraalvissen (SP 476) 

Door zijn ligging op de rand van het continentale 
plat en op het kruispunt van drie zeeën heeft het 
water rond Taiwan een grote biodiversiteit. Nu 
een viertal zegels met koraalvissen. 
$  5  (1,1) Lintpaling (Rhinomuraena quaesita) 
$  5  (1,1) Halfronde engelvis (Pomacanthus 
semicirculatus) 
$ 12 (1,1) Langneus vlindervis (Forcipiger 
flaviiimus) 
$ 25 (1,1) Leeuwvis (Pterois volitans)               

9 juni 2005 Oude Spoorwegstations (SP 463) 
Vervolg op de op 9 juni 2004 uitgegeven zegels. 
$  5 (1,7)  Houten station van Changhua (1918) 
$  5 (1,7)  Station van Chiayi (1933) 
$ 15 (1,5) Station van Tainan (1936)  
$ 25 (1,5) Voormalig station Kaohsiung (1941), 
nu een museum.                

23 juni 2005

 

Het verhaal van de drie 
Koninkrijken (SP 477) 
Na de uitgiften van 2000 en 2002, volgt nu de 
derde serie met afbeeldingen uit de in de 14e 

eeuw verschenen roman. 
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$ 3,50 (2,0) Minister-president ziet dat zijn pleegzoon staat te knuffelen met de schoonheid die aan 
hem gegeven was door de minister van Onderwijs (en Cultuur) 
$ 3,50 (2,0) Chang Fei jaagt de vijand terug op de brug bij Changban  
$    5   (1,8) Guan Yu laat Tsao Tsao gaan, na hem verslagen te hebben  
$  20   (1,8) Chu-Ko geeft op zijn sterfbed een zak met de instructies wat te doen met de rebellie die hij 
voorziet. 
Velletje met de vier zegels. Oplage 820.000.  

1 juli 2005 Telefonische Hulpdienst (SP 478) 
Begonnen in 1969 vanuit het Mackay Ziekenhuis als telefonische hulpdienst 
voor suïcidale patiënten is de dienst uitgegroeid tot een volledige hulpdienst. 
$ 12  (0.9) Twee armen die elkaar vasthouden, het symbool 1995 voor de 
telefoonlijn en daarboven in cirkeltjes nodig hulp help mij .     

1 juli 2005   100 jaar Relativiteitstheorie  (COM 302) 
Honderd jaar geleden publiceerde Albert Einstein het artikel waarmee hij enige 
tegenstrijdigheden in de natuurkunde oploste. Voor filatelisten en andere 
gewone mensen zegt deze wet dat hoe ouder je wordt hoe sneller de tijd gaat. 
$ 15  (0,9)  Hoofd van Einstein, met naam waarin de formule E=mc2 is verwerkt.                    

3 augustus 2005  Figuren uit de Tekenfilm (SP 479) 
Om het verzamelen van postzegels door de jeugd verder aan te moedigen werd een tweetal velletjes 
met afbeeldingen uit bekende tekenfilms van Walt Disney uitgegeven 
Velletje 1: twee zegels,  $ 5 met afbeelding van Steamboat Willie uit 1928 en       

$25 met Fantasia uit 1940. 
Velletje 2: ook twee zegels,  $ 5 The Prince and the Pauper uit 1990 en       

$ 25 Mickey s Twice upon a Christmas van vorig jaar. 
Oplage 850.000 elk.  

NB. Achter de waarde van de zegels is tussen haakjes de oplage in miljoenen vermeld. 
G.v.Dr. 


