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38e jaargang no. 146 mei 2006   

Redactioneel 
De lente is gekomen en lijkt momenteel alweer 
in de herfst overgegaan, als ik uit het raam kijk. 
Nou ja, een mooi moment om de laatste hand 
aan het nieuwe Bulletin te leggen. Alweer een 
gevarieerd aanbod. 
De serie over tweelinguitgiften wordt met een 
vierde aflevering voortgezet. Uit reacties blijkt 
dat deze serie hoog gewaardeerd wordt! 
Daarnaast vraag ik Uw aandacht voor een artikel 
waar een hoop speurwerk van de bibliothecaris 
aan ten grondslag ligt. Hij is op zoek gegaan 
naar stempels die horen bij de door Nederlanders 
aangelegde spoorlijn in China en dat bleek 
moeilijker dan je op het eerste gezicht zou 
denken. Je leert er wel weer van! 
Verder de nodige aandacht voor recente zegels 
voor speciale uitgiften uit de Volksrepubliek; in 
dit nummer is ook weer een voorbeeld van het 
gebruik daarvan te vinden. 
Vorig jaar heeft Ger van Driel de aanwezigen op 
de ledenvergadering verbaasd en geamuseerd 
met een overzicht van rare fouten in het ontwerp 
van postzegels. Een aantral voorbeelden toont hij 
nu ook in ons Bulletin. 
De vaste rubrieken completeren het eerste 
nummer van deze jaargang. Ik hoop U voor de 
zomervakantie nog op een tweede nummer te 
vergasten!  

Bestuursmededelingen  

E-mail adressen 
Het bestuur wil een actueel bestand van e-mail 
adressen van onze leden samenstellen. Leden die 
hun mailadres opgeven kunnen berichten uit de 
vereniging als eersten ontvangen. Ook kan het 
onderlinge contact tussen de leden via e-mail 
bevorderd worden. Uiteraard zullen de 
verzamelde adressen niet voor andere doelen 
gebruikt worden. Daarom het verzoek aan alle 
leden die over een mailadres beschikken dat 

door te sturen aan onze secretaris op het adres 
miepenrobronde@tiscali.nl. Alvast bedankt!  

Zichtzendingen 
Mede naar aanleiding van een vraag tijdens de 
jaarvergadering maakt het bestuur U nogmaals 
attent op het bestaan van een systeem van 
zichtzendingen, georganiseerd door D&O 
trading. Voor nadere informatie kunt U terecht 
bij Ton van Doornen, Postbus 345, 2800 AH 
Gouda of via e-mail info@dandotra.com.  

Verslag van de jaarvergadering 1 april 2006  
De voorzitter opent de vergadering en heet de 
aanwezige leden van harte welkom.  
Er zijn dit jaar drie jubilarissen die 25 jaar lid 
zijn van de Studiegroep China Filatelie , zij 
hebben van de secretaris namens het bestuur een 
waardebon ontvangen.  
We hebben weer ingeschreven voor een stand op 
de Postex in Apeldoorn. Leden die op die beurs 
willen staan zijn welkom!  
De voorzitter gaat op 1 april naar de 
halfjaarlijkse ledenvergadering van de N.B.F.V. 
Daar zal een beleidsvoorstel worden besproken 
voor de komende drie jaar. 
Johan Sevenhuijsen heeft al wat kopij voor een 
nieuw Bulletin, benadrukt echter dat voor de 
daarna komende nummers kopij welkom is.  
Jan Bertens meldt dat er twee maanden geleden 
een nieuwe uitgave van de Michel en de Yang 
catalogus over China zijn verschenen. Hij heeft 
van de twee catalogussen de netto prijzen van de 
postzegels die in China zijn uitgegeven 
vergeleken en komt tot de conclusie dat die van 
de Michel aan de hoge kant zijn. Verder heeft 
men in China een nieuw verzamelgebied 
gevonden n.l. gefrankeerde nieuwjaarskaarten, 
voorzien van advertenties. Er zijn zoveel van 
deze kaarten uitgegeven dat de verzamelaar jaren 
materiaal kan verzamelen tegen zeer acceptabele 
prijzen. 
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De Raad van Toezicht, de heren Jo en Ruiter, 
hebben het werk van de penningmeester in 2005 
gecontroleerd en in orde bevonden. Daarop 
wordt decharge van het bestuur verleend. Het 
jaarverslag wordt vervolgens goedgekeurd door 
de aanwezige leden. 
Cheng Lin vraagt of er een lid is die samen met 
Hans Ruiter, volgend jaar, de boeken wil 
controleren. Mevrouw van t Hag meldt zich 
hiervoor aan. 
Tijdens de rondvraag zegt Jan twee koffers vol 
met nieuw veilingmateriaal van de leden te 
hebben ontvangen en is daar blij mee. 
De heer de Heus wil graag andere leden via de 
E-mail benaderen om te vragen of zij met hem 
willen postzegelen. Cheng Lin zegt dat maar 
enkele leden hun E-mail adres hebben 
opgegeven. Johan zal hierover een oproep in het 
bulletin plaatsen. 
De heer Blom vraagt over de rondzending. Rob 
Ronde zegt dat de vereniging geen eigen 
rondzending meer heeft, maar dat de heren Ton 
van Doorn en Hendrik Oranje (D&O Trading) 
een rondzending verzorgen.  
Dick van Eyl vertelt dat hij uit China weer veel 
nieuwtjes heeft ontvangen en er zijn inmiddels al 
veel pakketjes met zegels naar de leden 
verstuurd. 
Na de pauze werd er door Jan Bertens weer 
vakkundig geveild. Er waren ook weer 
schriftelijke biedingen en maar weinig kavels 
gingen terug naar hun inzenders. Na een zeer 
geanimeerde bijeenkomst ging een ieder weer 
naar huis. 

Miep Ronde, secretaris.  

Kommer en kwel in de N.B.F.V.  

Het secretariaat van onze studiegroep ontving 
onlangs een brief van de N.B.F.V., de 
Nederlandse Bond Filatelistische Verenigingen. 
In deze brief wordt melding gemaakt van een 
teruggang in het ledental 

 

jaarlijks met 
ongeveer 1600 tot plm. 35.000 leden op dit 
moment. Het bondsbestuur wil in de komende 
drie jaren tegen deze negatieve ontwikkeling 
enige speerpunten van beleid uitvoeren.  
Met name:  

 

Stimuleren en ondersteunen van de 
aangesloten leden en verenigingen vragen 
leden te werven voor de N.B.F.V.; 

 
Het lidmaatschap van de bond aantrekkelijk 
maken door invoering van een ledenkaart die 
het lid voordelen brengt; 

 
Onderzoeken van de mogelijkheden van een 
individueel lidmaatschap en onderzoeken 
van de mogelijkheden van internet, enz.  

Mijn inziens zijn bovengenoemde punten niet 
voldoende om het ledenverlies verder te 
beperken en om de neergaande spiraal om te 
buigen naar een opgaande spiraal. Een 
ledenkaart waar we korting mee krijgen bij de 
aankoop van diverse artikelen is niet iets waar op 
gewacht wordt. Ook het aanzwengelen van een 
ledenwerfcampagne is in dit stadium niet het 
juiste moment.   

Beter is het om een zgn. SWOT analyse (het 
beproefde instrument uit het vak marketing) op 
de kerntaken van de N.B.F.V. los te laten. Bij 
zo n onderzoek worden de bedreigingen en 
kansen en de sterke en zwakke punten van de 
N.B.F.V. in al zijn geledingen onderzocht, om de 
problemen van en in deze organisatie boven tafel 
te brengen. Zelfreflectie van het zittend bestuur 
is daarbij natuurlijk een voorwaarde! 

 

Laat vanuit de N.B.F.V. aan elke aangesloten 
vereniging weten, wat de voordelen en 
meerwaarde van de bond zijn en waarom het 
lid zijn van de N.B.F.V. belangrijk is voor de 
aangesloten verenigingen, waarbij ook het 
financieel beleid  t.a.v.  eventuele contributie 
verhoging(en) moet worden genoemd. 

 

Laat daarna elke aangesloten vereniging zelf 
de sterke punten van zijn vereniging 
opschrijven, hierbij valt te denken aan de 
grote filatelistische kennis welke aanwezig is 
en hoe deze bereikbaar kan worden gemaakt 
voor de andere leden, waarbij de N.B.F.V. 
een coördinerende taak kan vervullen. 

Dat moet tot consensus leiden waaruit dan een 
gezamenlijk beleidsstuk wordt gepubliceerd. Pas 
daarna kan invulling gegeven worden aan taken 
en bevoegdheden en dat is wat anders als 
besturen van uit een ivoren toren, want die tijd 
hebben we allang gehad. 
Het bovenstaande is inmiddels in de vergadering 
van de N.B.F.V. ingebracht. 

Rob Ronde    
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Tweelinguitgiften van China IV  

Rob van der Nol en Dick van Eyl  

Ook deze keer komen drie tweelinguitgaven aan 
bod. Deze keer passeren een aantal dieren de 
revue, van olifanten via panda's en koala's naar 
fazanten.  

China  Thailand 

 

Op 1 juli 1995 verscheen de gemeenschappelijke 
uitgave tussen China en Thailand. Dat was om te 
vieren dat de beide landen twintig jaar 
diplomatieke relaties onderhielden. Doordat ze 
buren zijn, zijn die relaties wel zo prettig. 
Als thema werd gekozen voor olifanten. Dat ligt 
weliswaar voor de hand voor Thailand, maar bij 
China denk je toch niet zo snel aan deze dieren. 
Toch komen ze in het zuidwesten voor. 
Er zijn twee soorten olifanten op de wereld; de 
Aziatische en de Afrikaanse olifant. Tussen deze 
twee soorten zijn twee heel duidelijke 
verschillen. Om te beginnen het uiterlijk. De 
Aziatische olifant is een stuk kleiner dan de 
Afrikaanse en heeft ook veel kleinere oren. Een 
ander, misschien wel belangrijker verschil, is een 
verschil in karakter. De Aziatische olifant is te 
temmen. Wie wel eens in Thailand  
is geweest zal ongetwijfeld een bezoek hebben 
gebracht aan een van de olifantenscholen, waar 
de dikhuiden worden opgeleid om te werken in 
de bosbouw of toeristenindustrie. Ook kom je ze 
bij ons tegen in het Circus of in de dierentuin. 
Een Afrikaanse olifant is daarentegen nagenoeg 
niet te temmen. Er zijn wel een handvol 
exemplaren in circussen en dierentuinen, maar 
ze zijn overduidelijk in de minderheid. De 
olifant wordt in Azië vaak gezien als 
gelukssymbool en heeft ook zijn weg gevonden 
in de godenwereld. Op de twee zegels zien we 

een doorlopende voorstelling van olifanten die 
van tegenoverliggende oevers het water in lopen. 
Volgens de officiële verklaring symboliseert 
deze afbeelding 'de volkeren van China en 
Thailand die samenkomen in hun langdurige 
vriendschap'. De Thaise olifanten vinden we 
overigens aan de linkerkant van de rivier. In 
China verschenen een gemengde FDC en een set 
maxi-kaarten. 

   

De Thaise zegels verschenen ook in blokvorm, 
waarbij twee varianten verschenen met opdruk. 
Verder is er alleen een presentatiefolder bekend. 
De zegels werden ontworpen door mevrouw 
Veena Chantanatat. 
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Thais blok en presentatiepak  

China  Australië  

  

De tweelinguitgifte tussen China en onze 
tegenvoeters verscheen op 1 september 1995 ter 
gelegenheid van de postzegeltentoonstelling in 
Beijing. Gekozen werd voor twee in de natuur 
met uitsterven bedreigde diersoorten: voor China 
de grote Panda, voor Australië de Koala. 
Beide dieren zijn iconen voor hun land en 
hebben elk zondermeer een hoog 
schattigheidsgehalte. Toch hebben ze meer 
gemeen dan dat. Beiden hebben ze namelijk een 
stofwisselingsprobleem. Daardoor kunnen ze 
maar weinig voeding halen uit hun eten, bamboe 

voor de panda en bladeren van de 
eucalyptusboom voor de meeste soorten koala's. 
Gevolg hiervan is dat het trage dieren zijn, die 
veel slapen. De koala slaapt zelfs zo'n 18 uur per 
dag. 
Overigens wordt de panda in China 'da xiong 
mao' genoemd, wat 'grote katbeer' betekent. Dit 
omdat de ogen van een panda op die van kat 
lijken. De Chinese posterijen beperkte zich zoals 
gewoonlijk tot een gemengde eerstedag 
enveloppe en een set maxi-kaarten.  

  

In Australië gingen ze iets verder. Om te 
beginnen verscheen elk van de twee zegels in 
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een fraai blokje, verscheen er een gemengde 
eerstedag enveloppe met beide zegels erop en 
werden er twee presentatiemapjes uitgebracht, 
een met de zegels van China en Australië erin, 
de andere met de Australische blokjes en zegels.   

  

Australische FDCs, ook met blokjes  

  

Australische dubbelenveloppe 

  

Australische presentatiemapjes  

Beide blokjes bestaan met een opdruk voor de 
tentoonstelling in Beijing. Zowel de zegels als de 
blokjes werden ontworpen door Xu Yanbo.  

China  Zweden  

  

Op 9 mei 1997 verscheen de tweelinguitgave 
tussen China en Zweden. Zweden was een van 
de eerste westerse landen die diplomatieke 
betrekkingen aanging en alhoewel dat niet de 
directe aanleiding was voor deze emissie, zal het 
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zeker een rol hebben gespeeld. Als thema werd  
gekozen voor fazanten, een vogelsoort met twee 
tegenstrijdige eigenschappen: schoonheid en 
lekker om te eten. Op de Chinese zegel staat de 
koperfazant afgebeeld, een fraaie vogel die in het 
westen van China en in Tibet voorkomt. De 
Zweedse zegel laat de gewone fazant zien. De 
zegels werden gegraveerd door de beroemde 
graveur Czeslaw Slania. De Zweed van Poolse 
origine is zondermeer een van de meestergraveur 
van de 20ste eeuw. Niet alleen was hij een zeer 
getalenteerd kunstenaar, hij werkte ook nog een 
heel snel. Hij graveerde meer dan 1.000 
postzegels, maar bijvoorbeeld ook bankbiljetten. 
Daarnaast vond hij ook nog de tijd voor het 
maken van vrij werk. Slania graveerde zegels 
voor veel landen, waaronder Zweden, Monaco, 
Nieuw-Zeeland en Duitsland. Dat hij veel 
Monegaskische zegels graveerde is overigens 
geen toeval, hij was goed bevriend met prins 
Rainier. 
Jammer genoeg graveerde hij dus maar een serie 
zegels voor de Chinese posterijen. 
In China verscheen een gemengde enveloppe en 
een set maxi-kaarten. De Zweedse posterijen 
hielden het bij een gemengde enveloppe. 
De zegels werden ontworpen door Zheng 
Xiaolian en Inga-Karin Erikson.  

 

Chinese enveloppe  

 

Zweedse enveloppe 

  

Chinese maximumkaarten  

25 jaar geleden  

Het eerste nummer van de jaargang 1981 bevat 
een inleiding van de heer Vrijdag over het 
deelnemen aan tentoonstellingen. Er zijn 
individuele leden die daarmee goede resultaten 
behalen, maar het is geen onderwerp waarmee 
we ons in verenigingsverband bezig houden. 
Misschien een idee om eens op te pakken? Het 
stuk van de heer Vrijdag stimuleert overigens 
niet: zijn conclusie komt erop neer dat je een 
hoop tijd en geld kwijt bent voor een hoogst 
onzeker resultaat, vooral door de 
onberekenbaarheid van de jury.  
Ik kan zelf in ieder geval getuigen dat het 
samenstellen van een tentoonstellingscollectie 
wel een enorme stimulans is om goed na te 
denken over wat nou eigenlijk de kern van je 
verzameling is en hoe je die het beste kan tonen. 
In de serie over de Tibetaanse postgeschiedenis 
schrijft de heer Hut over Sikkim en Bhutan. Ook 
worden door Ton van Doornen nieuw ontdekte 
scheepspoststempels getoond en laat de heer Van 
Mourik een aantal fraaie poststukken zien die via 
buitenlandse kantoren vervoerd zijn.   
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Zegels met een toegift  

Dick van Eijl  

Diverse landen hebben intussen hun persoonlijke 
postzegels uitgegeven zoals ook Nederland. 
China heeft sinds 10 mei 2002 zijn zegel voor 
speciaal gebruik voor persoonlijke diensten.  
Een vierkante zegel met tab, zonder codering aan 
de onderrand (net als de permanente zegels).  
Voor de permanente zegels wordt de code R 
gebruikt. De zegels voor speciaal gebruik 
hebben de code Z gekregen, voorafgegaan door 
het jaar van uitgifte. 
Niet alleen voor persoonlijk gebruik maar ook 
ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen 
wordt ermee gewerkt in de vorm van siervellen. 
Denk maar even aan het Chinese voetbalelftal 
tijdens de WK in 2002, waar elke voetballer en 
begeleider op de tab wordt geportretteerd, 
samengevat in 2 siervellen met 16 zegels. De 
coach Milutinovic heeft zelfs zijn eigen siervel 
gekregen (zie China Filatelie no.136). Ook zijn 
er inmiddels siervellen verschenen naar 
aanleiding van SARS, de bemande Chinese 
ruimtevluchten, de Tsunami, de 110de 

geboortedag van Mao Zedong en Mei Lanfang. 
Zo maar een greep uit de grote verscheidenheid 
aan siervellen met de Z-zegels.  
Officieel zijn er tot 2005 al 11 verschillende van 
zulke uitgiften met deze zegels verschenen, en 
zullen er nog wel meer volgen want men heeft 
weer een gat in de markt ontdekt.   

De grootte van de tab bij de eerste 5 zegels is 
ongeveer de 30x20mm. Even groot als het 
aanhangsel bij de zegel die uitgebracht werd bij 
het toekennen van de olympische spelen in 2008 
aan Beijing (serie 2-2001).           

Dat vond men waarschijnlijk toch wat aan de 
kleine kant, want vervolgens is het tabje een 

halve centimeter breder geworden. En bij 2005-
Z4 is men nog een stapje verder gegaan. 
Alle zegels zijn uitgebracht in vellen met 20 
zegels met uitzondering van 2005-Z4. Deze 
laatste is uitgegeven in vellen van 18 zegels 
omdat de zegel en de tab beiden groter zijn 
(35x35mm).  
Alle in vellen uitgebrachte zegels hebben de 
waarde van 80 fen en dragen een fluornummer, 
met uitzondering van 2002-Z1, en zijn op FDC 
uitgegeven.   

Bij de zegels 2002-Z1, 2003-Z1 en in lichte mate 
bij 2003-Z2 loopt het zegelbeeld door in de tab. 
Bovendien krijgt men nog wat extra s te zien als 
2003-Z1 met de fluorlamp wordt bekeken.   

Zegels met 30x20 tab hebben tanding K12, de 
zegels met 30x25 tab hebben tanding K12½. 
Door het gebruik van de beide tab breedten bij 
dezelfde zegel zijn er tanding variaties ontstaan.  
De zegel 2005-Z4 heeft een tanding van K13½.  

De Z zegels op een rijtje  

 

2002-Z1 (Ruyi) uitgegeven op 10 mei 2002 
toont de Ruyi (een S-vormig ornament dat een 
traditioneel symbool voor veel geluk is in 
China) met op de tab twee Chinese karakters 
(Zhu Fu) met als betekenis zegening 
(C.F.136).  

 

2002-Z2 (Flower) uitgegeven op 8 november 
2002 met de afbeelding van bloemen met in het 
midden twee lelies en op de tab dezelfde twee 
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karakters met boven en onder een vlindertje 
(C.F.137).  

 

2003-Z1 (True Love Knot) uitgegeven op 3 
maart 2003 laat de Chinese knoop zien. Een 
Chinese kunstvorm die samenwerking en 
eendracht symboliseert. Op de tab weer dezelfde 
wens van voorspoed en geluk, met op de 
achtergrond dezelfde knoop (C.F.139).  

 

2003-Z2 (Plain Sailing) uitgegeven op 5 
augustus 2003 met een zeilboot onder gunstige 
wind met op de tab de inmiddels bekende twee 
karakters geflankeerd door wolken. Een wens 
voor een voorspoedige reis en succes in werk en 
leven(C.F.140). De afbeelding is tevens terug te 
vinden op een zegel van Maleisie ter 
gelegenheid van 30 jaar diplomatieke 
betrekkingen met China.          

2003-Z3 (Tian anmen Gate) uitgegeven op 10 
september 2003 met daarop de hoofdingang van 
het keizerlijke paleis uit de Ming en Qing 
periode. De bloemenzee op de zegel meldt dat 1 
oktober, de nationale feestdag, in aankomst is. 
Op de tab één van de standbeelden vóór de 
poort. (C.F.140).  

2004-Z1 (Lavish Bloom) uitgegeven op 31 juli 
2004, waarop afgebeeld een pioenroos, in China          

de koningin onder de bloemen en veelgebruikt in 
traditionele Chinese kunst en folklore. Op de tab 
dezelfde twee karakters op een pioenroos met 
krans.         

2004-Z2 (Auspiciousness) uitgegeven op 1 
november met de feniks erop afgebeeld. Na de 
koningin der bloemen ditmaal de koning der 
vogels in de Chinese mythologie. Net als de 
draak een symbool van voorspoed en geluk. 
Opnieuw dezelfde karakters als bij voorgaande 
zegels op de tab.         

2005-Z1 (Great Wall) uitgegeven op 1 april 
2005 met daarop afgebeeld een deel van de meer 
dan 2000 jaar oude Chinese muur en op de tab 
ditmaal de woorden Chinese muur met op de 
achtergrond de zich slingerende muur in de 
bergen (C.F.144).         

2005-Z2 (The Five Happinesses Arrive) 
uitgegeven op 16 september 2005 ook bekend 
als Wufulinmen ofwel vijf keer geluk aan je 
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deur. De vormgeving van de karakters op de tab 
zijn hetzelfde als bij 2004-Z2 maar dan met een 
andere achtergrond.  

         

2005-Z3 (Beam with Delight) uitgegeven op 11 
november 2005. De originele titel Xi Shang Mei 
Shao betekent dat de uitdrukking op iemands 
gezicht aangeeft dat hij of zij gelukkig en 
tevreden is, traditioneel vergezeld van de 
afbeelding van een ekster op een tak van een in 
bloei staande pruimenboom. Op de tab zijn de 2 
Chinese karakters Zhu Fu verwerkt in een 
symmetrisch motief met in het midden het 
karakter Xi voor geluk.    

2005-Z4 (Being Safe Every Year) uitgegeven op 
6 november 2005. Sui sui ping an elk jaar al het 
goede staat vrij vertaald op de tab dat eruitziet 
alsof het is aangebracht met een Chinees 
lakstempel. Op de zegel worden de 12 
dierentekens afgebeeld in stijl van het 
traditionele papierknipwerk.  

In het laatste nummer van ons blad stond een 
afbeelding van het Tsunami-blok dat met de 
zegels 2003-Z1 en 2004-Z1 is gemaakt. Ook op 
pagina 12 van dit nummer staat een voorbeeld; 
wordt in volgende nummers vervolgd!  

Veilingopbrengsten  

Ed Boers 

D&O 69ste veiling, 5 oktober 2005 
Er werden 615 kavels van de 1200 verkocht, wat neerkomt op 51%. Het aanbod van VRC was dit maal 
niet sterk vertegenwoordigd, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door klassieke poststukken en 
brieven, waardoor het een interessante veiling werd met veel leuk materiaal. De opbrengsten zijn 
vermeld in  inclusief opgeld:  

Kavel Omschrijving            opbrengst 

  

151 ROC SG 440-3 Tan Yen Kai roestig en zonder gom  *  44 
340 ROC SG 1348-56 Sun Yat Sen Silver Yuan voorafgestempeld  146 
401 Sinkiang Chang Tso Lin, roestig    **  38 
544 Noord China SG 83-8 Tangshan opdruk   ***  223 
564 Noord Oost China Yang EC94-7a ongetande paren  ***  957 
589 Noord Oost China, SG NE 77 twee keer op enveloppe   990 
602 VRC SG 1494-7 Tien An Men     gest.  687 
615 VRC SG 2354-8 Dag van de arbeid    ***  72 
617 VRC SG 2364-6 Communistische partij   ***  53 
625 VRC SG 2446-54 50ste verjaardag van de partij  ***  25 
633 VRC SG 2498-2503 Pandaberen    ***  60 
657 VRC SG 2968 Jaar van de aap blok van 4   ***  586 
725 VRC SG 2037-44 Mei Lan Fang onget op FDC s    1781 
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Filatelie op de Chinese Muur en filatelie als relatiegeschenk  

Marc Symens  

In april 2006 maakte een (niet filatelistische) vriend van mij een werkbezoek aan China. Daar hoorde 
ook een toeristische uitstap bij naar de Chinese muur. Zijn inkomticket daarvoor bewaarde hij voor 
mij.  

  

Wanneer men het ticket openvouwt blijkt de linkse helft een echt postwaardestuk te zijn!  

  

Op de rechtse helft kleeft een uitscheurbaar velletje met een nadruk (schuine zwarte strepen) van de in 
1979 uitgegeven postzegels met de Chinese muur in de vier jaargetijden (zie afbeelding op volgende 
pagina). Op de achterzijde staat nog een leuke (niet filatelistische) reclame van Nestlé. 
Blijkbaar trekt men in China wel eens meer de kaart van de filatelie. Zo ontving hij onder andere ook 
bij een werkbezoek aan de Utah Institute of  Science and Technology, Shanghai Normal University 
een stijlvol uitgegeven folder in dubbelgevouwen dik karton met binnenin het hierachter afgebeelde 
velletje postzegels met 16 verschillende labels (netjes postgaaf). Een voorbeeld van een uitgifte met 
gebruik van de daartoe uitgegeven speciale zegels, 2002 Z2 in dit geval. 
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Plaatsen aan de Oostelijke Lunghai-line 

 
Hendrik Oranje en Jozef Wagemakers  

Al eerder werd in ons blad geschreven over het door een Nederlands bedrijf aangelegde deel van de 
Lunghai spoorweg. Uit het Nederlandse boekje over deze spoorlijn, van Hondelink, komt onderstaande 
illustratie van het traject, waarin ook de (toenmalige) plaatsen langs het spoor zijn aangegeven.  

 

Inmiddels heeft de bibliothecaris wat verder onderzoek gedaan naar de plaatsen die aan dat gedeelte 
van spoorweg tussen Xuzhou en Lianyungang zijn gelegen. Vertrekpunt is een goede recente kaart. 
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Het eigenlijke doel van het onderzoek was om poststempels te verzamelen van plaatsen die aan het 
oostelijke deel van de Lunghai-lijn (in de provincie Kiangsu) zijn gelegen. Dat was zoals uit de 
onderstaande tabel blijkt geen eenvoudige opgave. Veel van de namen zijn in de loop van de tijd 
veranderd en geraadpleegde kaarten geven niet altijd de zelfde locatie aan in termen van 
Noorderbreedte en Oosterlengte.                        



 

China Filatelie 2006 15  

In de eerste kolom staan de plaatsnamen, zoals ze te vinden zijn in het Nederlandse boekje over deze 
spoorlijn. Sommige van die plaatsen zijn in het geheel niet op Chinese kaarten terug te vinden, wellicht 
omdat ze te klein of hernoemd zijn. In de tweede kolom staan de plaatsen zoals ze op een moderne 
Chinese kaart terug te vinden zijn Enkele plaatsen zijn pas na de aanleg van de spoorweg ontstaan, 
meestal op kruispunten met andere spoorlijnen. Ook zijn sommige plaatsen sinds de aanleg van de 
spoorweg fors uitgebreid of samen gegroeid met een andere plaats. De 3e kolom geeft de namen in 
Chinese karakters. Enkele plaatsen hebben in de loop der tijd andere namen gekregen. Die staan in 
kolom 4; kolom 5 geeft die naam in karakters. In de verdere kolommen staat aangegeven welke 
plaatsen volgens de postale atlassen uit 1908, 1919, 1932 en 1936 een postkantoor hadden en wat de 
status van dat kantoor was (A: agentschap, I, II, III: postkantoren van 1e, 2e of 3e klasse). 
De naamgeving van plaatsen in China is op z n zachtst gezegd nogal verwarrend. In dit gebied, 
geteisterd door oorlogen en overstromingen, verandert in de loop der tijd nogal wat. De kleinste 
bestuurlijke eenheid in China is de Xian (in Nederland kennen we iets dergelijks niet, maar het is een 
deel van een provincie). De hoofdplaats van een Xian heet dan ook .xian of .chow (of in andere 
streken van China ook .ting). Als nu om wat voor reden dan ook het bestuurscentrum verplaatst 
wordt naar een andere plaats, dan gaat ook vaak de naam mee. Plaatsnamen horen dus niet zozeer bij 
een geografische locatie, maar bij een bestuurlijke eenheid. Dat kan dus betekenen dat een plaats op de 
ene kaart op positie A staat en op een latere kaart 25 of 30 km verderop.  
Uiteindelijk heeft het onderzoek van een viertal plaatsen poststempels opgeleverd n.l. Haichow, 
Sinpuchen, Süchow agentschap no. 5 en Tungshan (Süchow).    

                                     

  

Haichow  Sinpuchen  Süchow agentsch. 5  Tungshan (Süchow)  

Ook kwam de bibliothecaris nog een stukje tegen over een treinstempel van het Nederlandse stuk van 
de Lunghai lijn. Daarin toont de heer Yasoichi Nakajima de hieronder overgenomen afbeelding van 
een treinstempel voor het traject tussen Sinpuchen en Tungshan (Süchow), een afstand van 190 km. 
Sinpuchen was destijds het oostelijke eindpunt van de lijn, ruim 4 km ten oosten van Tunghai. Het 
komt uit de Journal of Chinese Philately No. 299 Vol. 42 (1995), No. 6 pag. 132.  

  

Treinstempel   

Ik dank Jozef Wagemakers voor zijn uitzoekwerk. Hij heeft gezorgd voor de tabel, de kaart van het 
spoorwegtraject en de scans van de stempels.    
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POSTZEGEL- en MUNTENHANDEL  

WIM SCHERMER 

   
MUIDERWAARD 717, 1824 XR ALKMAAR 

TEL. 072  5125556  

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 
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LEEDVERMAAK?  

Ger van Driel  

In 1987 en 1988 is in het Maandblad Filatelie 
een serie artikelen verschenen met de titel 

Fouten op Postzegels . De auteur Desiderius 
(kennelijk een Rotterdammer met de voornaam 
Gerrit) heeft een groot aantal postzegels met 
domme en gevaarlijke fouten getoond die aan 
vele lezers plezier en vermaak hebben gegeven. 
Op de bijeenkomst van onze Studiegroep van 17 
september 2005 werd een kleine greep uit dit 
verzamelgebied met dia s getoond. 
Hier volgen een paar zegels met toelichting uit 
deze voordracht.  

 

1. Iedere verzamelaar heeft wel een goede loep 
om de zegels goed te bekijken, maar in de 
Sovjet Unie van 1960 werd een ander soort 
loep gebruikt, want de zegel die bekeken 
wordt toont een tanding die onder anders is 
dan de bovenkant van de zegel.  

 

2. Hun kameraden in Oost-Duitsland hadden in 
die tijd ook de gewoonte wat onzorgvuldig 
met hun vele uitgiften om te springen. Kijk 
maar naar het aanhangsel van de 
jubileumzegel 25 jaar Democratische 
Omroep . Ze pretenderen hun boodschap 
over de grens te brengen, maar kunnen het 
woord INTERNATIONAL niet goed 
schrijven.  

 

3. Ook hun Spaans was niet foutloos. Bij de 
manifestatie voor Ernst Thälmann wordt 
Libertad pro Thälmann geëist, maar in goed 
Spaans had er POR Thälmann moeten staan.  

 

4. Een heel pijnlijke fout staat op de zegel van 
het gedenkraam van het Concentratiekamp 
Sachsenhausen. Linksboven staat in 
verschillende talen het woord vrede . 
Onder het Nederlandse woord staat M R , 
wat Russisch zou moeten zijn. Maar daar is 
vrede M .

   

5. Ook voor de Fransen is hun taal moeilijk. 
OUTREMER betekent hemelsblauw . In 
1945, nadat Maarschalk Pétain was 
opgeborgen, werd deze zegel weer 
uitgegeven, maar nu met OUTRE-MER, wat 
"overzee betekent. Let op: in deze versie 
uit 1941 is RF weggelaten.  
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6. Gaan we naar de Bondsrepubliek dan zien 

we dat op de zegel van de Eerste 
Postconferentie van 1863 in Parijs bij de 
deelnemende landen Frankrijk als RF werd 
weergegeven. Frankrijk was toen nog een 
keizerrijk met de neef van Napoleon. Hier 
kwam pas op 8 september 1870 door de 
Frans-Duitse oorlog een einde aan en werd 
het een Republiek.  

 

7. Italië geeft in 1964 een zegel uit voor de 
conferentie van Europese stadsbesturen, met 
daarop een aantal stadhuizen binnen de 
omtrek van de stadswallen van Kampen. 
Voor Londen hebben ze de Big Ben er op 
gezet. Maar deze hoort bij het Parlement en 
heeft niets met de stad te maken.  

 

8. In Luxemburg geven ze een (Chinese?) 
krant voor de "Intellectuelen" uit met de 
voorpagina op de achterkant.  

 
9. Terug naar Frankrijk. Maar niet met het 

Postvliegtuig! Staartvlak ontbreekt en het 
landingsgestel zit wat vreemd onder het 
vliegtuig.  

 

10. Voor verre reizigers een waarschuwing. In 
Brazilië niet met een stoomtrein reizen. Kijk 
maar naar het linkervoorwiel van deze 
locomotief: de velg zit aan de buitenkant 
van de rail!  

 

11. Ook bezoekers aan Duitsland worden 
gewaarschuwd. Kijk maar eens in wat voor 
een bus men naar een 
Verkeerstentoonstelling moet rijden. 

Iedereen uitstappen aan de straatkant.  

Ik betwijfel dat de ontwerpers van postzegels 
veel geleerd hebben van de fouten en blunders 
die vroeger gemaakt zijn. Ik verwacht dat ze 
daarmee rustig doorgaan, en dat met mij een 
groot aantal filatelisten hun verzameling 
Blunders kunnen blijven uitbreiden.     
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China  

5 januari  serie 2006-1

 
Het gebruik van de twaalf dieren om het geboortejaar van iemand 
te symboliseren dateert al van de Han dynastie (206BC-220AD). In 
1980 is men begonnen met een cyclus van 12 zegels. We zijn nu 
gekomen aan de derde zegel van de derde cyclus: het jaar van de 
hond (bing-xu). Hiervan is weer een zegel van 80 fen uitgebracht in 
vellen van 20 en van 6 zegels. Tevens is er een postzegelboekje van 
verschenen met een totaalwaarde van 8 yuan.             

22 januari  serie 2006-2

 

Net als voorgaande jaren is er weer een serie uitgegeven met nieuwjaarsafbeeldingen van 
houtsnijwerken. Ditmaal uit Wuqiang uit de Hebei provincie, een van de vijf belangrijkste 
producenten. Het Wuqiang houtsnijwerk werd voor het eerst in de Ming dynastie gemaakt, maar de 
gouden jaren waren gedurende de regering van de keizers Qianlong (1726-1796) en Jiaqing (1796-

1821). Een serie van 4 zegels van 80 fen uitgegeven in vellen van 20 zegels.          

12 februari  serie 2006-3

 

Yuanxiao is het Chinese feest op de 15de van de eerste maand van de maankalender. Een van de oudst 
gebruikte vormen van Chinese volkskunst hiervoor is de Chinese lantaarn. Een serie van 5 zegels in 
vellen van 20 en met 2 series per vel tonen diverse vormen in allerlei kleuren. Het is de moeite waard 
deze zegels ook even met de fluorlamp te bekijken.  

22 februari  serie 2006-10

 

In 1958 werden de reglementen van de VRC op de landbouw belasting effectief. 
Elk individu of groepering die voordeel had aan de productie van landbouw, 
bosbouw, veeteelt of visserij moest aan de staat belasting betalen. Om de lasten 
van de boeren te verlichten is op 1 januari 2006 deze belasting opgeheven. Ter 
gelegenheid hiervan is een zegel van 80 fen uitgegeven in vellen van 16 zegels.   
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25 februari  serie 2006-4

 
In het noordoosten van het autonome gebied Guangxi Zhuang in de Mao r bergen van het graafschap 
Xing an ontspringt de Lijiang rivier. Van Guilin tot Yangshuo slingert de rivier door het schitterende 
landschap met talrijke pieken en ravijnen. Het volgende gezegde spreekt voor zich: Guilin heeft het 
mooiste decor in China en Yangshuo is het mooiste deel van Guilin

 

Vier zegels van 80 fen (se-tenant) in vellen van 16 zegels geven een kleine indruk.            

12 maart  2006-5

 

Planten die rampen overleefden veroorzaakt door geografische, geologische, klimatologische of andere 
bijzondere redenen worden ook wel levende fossielen genoemd. De vier hier getoonde inheemse oude 
bomen zijn tevens allen waardevolle, zeldzame en bedreigde soorten en staan onder nationale 
bescherming. De zegels in vellen van 16 zegels elk 80 fen hebben de volgende benaming:  
(4-1) Ginkgo biloba 
(4-2) Glyptostrobus pensilis 
(4-3) Davidia involucrate 
(4-4) Liriodendron chinense            

16 maart  2006-6

 

Chinese teksten geven aan dat al ver vóór onze jaartelling in China honden als huisdier werden 
gehouden. Veel bekende rassen zijn in China gefokt. De Pekinees, Boxer, Chow Chow en de 
Tibetaanse Mastiff zijn de vier getoonde honden op de zegels van elk 80 fen. Deze zijn uitgebracht in 
vellen met 16 zegels en als velletje met 2 series zelfklevende zegels.  

12 april  serie 2006-7

 

De Qingcheng berg, van oorsprong bekend als De berg van de oude man , ligt in de provincie 
Sichuan ten zuidwesten van de stad Dujiangyan. Hij bestrijkt een gebied van ongeveer 100 kilometer, 
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met de hoogste top op 1600 meter boven zeespiegel. Hij staat bekend als de meest afgelegen berg in 
China, omgeven door ontelbare pieken en bedekt met talrijke oude bomen. Het is één van de 
geboorteplaatsen van het taoïsme en herbergt onder andere de Jianfu tempel, de Tianshi grot en de 
Shangqing tempel. In 2000 is de berg toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Een zegel 
van 60 en drie van 80 fen tonen landschappen uit dit gebergte. Zij zijn in vellen van 16 zegels 
uitgegeven.          

13 april  serie 2006-8

 

De Yungang grotten, een beroemde boeddhistische grottempel te vinden in de Shanxi provincie in 
Datong aan de zuidelijke voet van de Wuzhou berg. Het is een van de grootste grottencomplexen in 
China met 252 grotten van verschillende afmetingen met daarin meer dan 51000 stenen beelden 
variërend van 17 meter tot enkele centimeters hoog en heeft een historie van meer dan 1500 jaar. Het 
complex staat sinds 2001 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
Eén zegel van 60 en drie van 80 fen uitgebracht in vellen van 20 zegels en een blokje van 6 yuan.  

22 april  serie 2006-9

 

De Tianzhu berg ook bekent als de 
Wanshan berg met als hoogtepunt de 
1485 meter hoge Tianzhu piek die 
eruit ziet als een gigantische zuil. Er 
zijn meer dan 300 rots gravures 
verspreid over het gebied die dateren 
van de Tang-Song periode (618-
1279). Steile pieken, uitstekende 
rotsen, diepe grotten, bamboe en 
pijnboom bossen en heldere 
watervallen en beken, al met al een 
schitterend gebied onder 
staatsbescherming. Een zegel van 60 
en drie van 80 fen in vellen van 16 
zegels uitgegeven. 

D.v.E.  
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)       

26 januari 2006  Taiwan Thee Ceremonie (SP 483) 
Het klimaat op Taiwan is uiterst geschikt voor de teelt van eerste klas theesoorten. Het gezamenlijk 
drinken en genieten van een goede thee is een sociaal gebeuren. Een vijftal zegels, in en velletje van 4 x 5, 
tonen deze kunst van thee drinken. 
$ 5  (1,3)  Opwarmen van theepot met heet water. 
$ 5  (1,3)  Theebladeren toevoegen en omroeren. 
$ 5  (1,3)  Heet water over pot en kopjes gieten. 
$ 5  (1,3)  Pot afdrogen en thee in kopjes schenken. 
$ 5  (1,3)  Thee keuren door te ruiken en daarna drinken.              

februari 2006  Opening Autosnelweg nr. 5 (COM 305) 
Deze zegel werd uitgegeven op de dag van de opening het stuk autosnelweg dat de verbinding vormt 
tussen West en Oost Taiwan. De weg gaat 55 km over bergachtig gebied en bevat een tunnel van 12,9 
km, de langste van ZO-Azië. De zegel van $ 12 zit in een velletje van een schilderij met het gebied in 
vogelvlucht, met de Taipei 101 links boven in de verte. 
De oplage is 600.000 stuks.   

23 februari 2006

  

De TAIPEI 101  (SP 484) 
Met 508 m (bijna 5x de Dom van Utrecht) is 
de TAIPEI 101 op dit ogenblik het hoogste 
gebouw ter wereld. Het bestaat uit 8 
segmenten met 8 etages (8 is in China een 
geluksgetal) De wolkenkrabber werd op 31 
december 2004 officieel in gebruik genomen.  
Twee zegels, in velletjes van 4 x 4 zegels, 
verschenen ter ere van dit architectonische 
hoogstandje. 
$   5  (0,8)  Het gebouw in vogelvlucht 
temidden de stad Taipei. 
$  12 (0,8)   De TAIPEI 101 bij avondrood.  
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8 maart 2006

 
Lievelingsdieren II 

(DEF 124) 
Na de zegels van 22 december 
2005 wederom twee honden en 
twee katten. 
$ 2,50  (5,0)  Labrador 
$  7     (6,0)   Sint-bernardshond 
$ 10    (30)    Siamese kat 
$ 32    (15)    Perzische kat.  

25 maart 2006  Leuke Dieren (SP485) 
In deze serie een viertal zegels en een velletje met de 
Koningspinguïn (niet inheems op Taiwan!). 
$  5  (1,0)  Hofmakerij op de Zuidpool. 
$  5  (1,0)  Ouder met jong. 
$  9  (1,0)  Zwemmen en duiken. 
$ 12  (1,0)  Glijden over het ijs en veren gladstrijken. 
Velletje met zegel van $ 5, oplage 900.000; een stel penguïns 
aan de rand van het ijs.                

4 april 2006

 

Kindertekeningen (SP 486) 
Om de jeugd aan te 
moedigen tot positieve 
vrijetijdsbesteding werd een 
een tekenwedstrijd 
gehouden. Het resultaat van 
de 5 winnaars in de 4 
leeftijdscategorieën werd in 
een velletje met 20 zegels 
van $ 5 uitgegeven. Oplage 
600.000.    

NB. Achter de waarde van de zegels is tussen haakjes de oplage in miljoenen vermeld, 
                                                                                         GvDr  


