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38e jaargang no. 149 december 2006   

Redactioneel  

Zoals inmiddels gebruikelijk verschijnt het 
decembernummer van de jaargang rond het 
(Chinese) nieuwe jaar. Het is, als U dit leest, het 
jaar van het varken, symbool voor voorspoed. 
Dat die symboliek niet onomstreden is leest U in 
een klein stukje in dit blad. 
De nieuwe aflevering van de serie over 
Tweelinguitgiften laat zien hoe je een uitgifte 
commercieel helemaal uit kunt melken. De 
Duitse Posterijen geven het goede voorbeeld! 
Het artikel over de teruggetrokken zegels van de 
Volksrepubliek uit 1953 laat zien hoe vreselijk 
de bureaucratie kan uitwerken. Zo maar een jaar 
vertraging en veel verspilde moeite en geld 
doordat instanties tegenstrijdige aanwijzingen 
geven. Filatelisten hebben er in ieder geval een 
boeiend verzamelobject aan overgehouden! 
Onze voorzitter heeft erg zijn best gedaan en 
levert een flink aantal bijdragen aan dit nummer, 
waaronder natuurlijk over stoomtreinen. 
Wanneer komt U met Uw passie in ons blad? 
Verder vindt U in dit blad nog een variëteit aan 
korte artikeltjes en de vaste rubrieken, 
waaronder inmiddels ook het tonen van een 
aantal recente gelegenheidsvelletjes uit de 
Volksrepubliek en een aantal zeldzaamheden uit 
de China filatelie gerekend kunnen worden.  

Bestuursmededelingen  

Ik wens u namens het gehele bestuur alsnog een 
gelukkig en gezond Nieuwjaar 2007 / Jaar van 
het Varken toe, met heel veel Filatelistisch 
genoegen! 

Rob Ronde 
De toekomst van onze Veiling 
In de novemberveiling waren  ca. 56 kavels 
opgenomen i.p.v. de 65 of 66 kavels die 
gewoonlijk worden opgenomen. Jan Bertens 
meldt dat er op dit moment nauwelijks veiling-

materiaal wordt ingestuurd. De nalatenschappen 
welke onder zijn beheer worden verkaveld zijn 
op! Hij heeft geprobeerd om materiaal aan te 
kopen bij het veilingbedrijf Rietdijk in Den 
Haag, maar de biedingen gaan zo hoog dat het 
niets voor onze veiling heeft opgeleverd.  
De situatie is zorgelijk. Jan vraagt daarom aan 
een iedereen of zij nog eens in hun verzameling 
willen kijken naar mogelijk veilingmateriaal!  
Overigens heeft Jan tijdens de vergadering van 
10 februari aangekondigd dat hij na de 
jaarvergadering in april niet beschikbaar is voor 
een nieuwe termijn als veilingmeester. Het 
bestuur is hard op zoek naar een opvolger, neem 
contact op met de voorzitter als U die mooie taak 
van Jan over wilt nemen! De voornaamste taak is 
het bijeengaren, verkavelen en beschrijven van 
voor onze leden interessant materiaal.  

Data bijeenkomsten in 2007 
De verdere ledenbijeenkomsten vinden in 2007 
plaats op 14 april (jaarvergadering), 9 juni, 8 
september en 17 november. Noteert U deze data 
in Uw agenda! Let op: in het vorig nummer 
stonden twee verkeerde data.  

Verslag bijeenkomst 25 november 2006 
De voorzitter opent de vergadering en heet de 23 
aanwezige leden welkom.  
De convocatie voor deze  bijeenkomst is later 
bezorgd dan normaal. Een storing in de kopieer 
apparatuur van Jan Kaiser, die niet direct 
verholpen kon worden is de reden van dit 
oponthoud. 
Jan Bertens heeft de stand van VR China op 
Belgica (Wereldtentoonstelling in Brussel) 
bezocht. Daar lag een folder met daarin een 
bestelformulier voor alle F.D.C. s van 2006, 
persoonlijk aan je zelf gericht. Prijs tachtig 
Amerikaanse dollars voor het jaar 2006. 
Op de Postex 2006 heeft de bibliothecaresse van 
de N.B.F.V. oude Chinese filatelistische 
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tijdschriften aan Jan en Dick overhandigd, als 
tegen geste is er een Cursus Chinees voor 
Filatelisten aangeboden. De tijdschriften zijn 
inmiddels doorgegeven aan onze 
bibliotheekbeheerder Jozef Wagemakers. 
Op 26, 27 en 28 januari 2007 staan wij weer op 
de postzegelbeurs in Loosdrecht in een stand 
voor gespecialiseerde verenigingen. U bent daar 
op een van de beursdagen van harte welkom op 
onze stand.  
Op de leestafel ligt weer veel Filatelistisch 
materiaal. Daarbij is ook de nieuwe catalogus 
van D&O, waarin veel grote Draken- en Red 
Revenue- geplate zegels  worden aangeboden. 
Rondvraag: de heer de Heus vraagt wanneer de 
nieuwe Stanley Gibbons catalogus uitkomt.  De 
uitgifte datum is december 2006.   

  

Ton van Doornen vertelt ons, in zijn voordracht, 
over de verschillende manieren van veilen.  
De digitale manier van bieden op kavels, via 
eBay enz., verschilt van land tot land, en de 
opgelden en tafelgeld ook. Het was zeer 
interessant. Het volledige voordracht zal in een 
toekomstig bulletin worden afgedrukt. 
Na de pauze start Jan Bertens de veiling. Het valt 
op dat er dit keer weinig geboden werd op 
Taiwan kavels. Ook zijn er dit keer weinig 
schriftelijke biedingen bij hem binnengekomen. 
Toch ging een ieder omstreeks het middaguur, 
met de pas verworven kavels, weer tevreden 
huiswaarts. 

Miep Ronde, secretaris 

        
Verslag bijeenkomst 10 februari 2007 
De voorzitter opent de vergadering en heet de 23 
aanwezige leden welkom. Hij  heeft de volgende 
mededelingen.  
Het nieuwe jaar is voor de vereniging goed 
gestart met de inschrijving van twee nieuwe 
leden. 
Vanmiddag, na deze bijeenkomst, zal het bestuur 
bijeenkomen voor de jaarlijkse bestuurs-
vergadering. Wij houden op zaterdag 14 april 
onze jaarvergadering. 
De studiegroep is aanwezig geweest op de 
Filateliebeurs in Loosdrecht. Zie het verslag 
elders in dit blad. 
Het Landelijk overleg Gespecialiseerde 
verenigingen (LOG ) heeft voor zaterdag 3 maart 
een vergadering uitgeschreven in Utrecht.  Het 
concept beleidsplan, de paginasubsidie 2007 en 
het jubileum van de N.B.F.V. in 2008 staan op 
de agenda. Rob zal de vergadering bijwonen. 
Een punt van aandacht is de verenigingsveiling. 
Jan Bertens doet nogmaals een oproep aan de 
leden om veilingmateriaal in te zenden. 
Johan Sevenhuijsen zal binnenkort een nieuw 
Bulletin uitgeven. Hij merkt op dat veelal de 
zelfde mensen copy inleveren en vraagt daarom 
aan de leden om ook eens een stukje te schrijven, 
opdat zijn streven van een uitgifte van vier 
Bulletins gehaald wordt. 
Jozef meldt dat er 25 bibliotheekcatalogi zijn 
geproduceerd (herdruk). Verschillende nieuw 
toegetreden leden hebben inmiddels er al een 
gids ontvangen. 
Na de mededelingen en de rondvraag zal Rob 
een presentatie houden over Stoomtreinen 
afgebeeld op postzegels, de Trans Siberië 
Express en poststukken die met railvervoer te 
maken hebben. (zie hiervoor elders in dit blad). 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Na de voordracht en de pauze vraagt Jan Bertens 
het woord. Hij deelt mee dat hij op 14 april 2007 
de laatste veiling zal leiden. Na ruim 30 jaar is 
de motivatie om nog langer door te gaan niet 
meer aanwezig. Hij is daarom in de 
jaarvergadering niet voor herbenoeming 
beschikbaar. Vanmiddag zal hier verder over 
worden gesproken in de bestuursvergadering. 
Hierna start hij de veiling en slaat de 
veilingkavels weer vakkundig af. Om 12.30 sluit 
Rob deze bijeenkomst. 

Miep Ronde, secretaris.  
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Tweelinguitgiften van China VI  

Rob van der Nol en Dick van Eijl  

Deze keer behandelen we maar één uitgifte. Niet 
alleen omdat het een fraai ontwerp is, maar 
vooral om de vele filatelistische items die de 
Duitse posterijen hebben uitgegeven...  

China - Duitsland   

  

Voor de gezamenlijke uitgifte tussen China (Mi 
2934-2935) en Duitsland (Mi 2007-2008) uit 
1998 werd gekozen voor gebouwen die op de 
Unesco lijst van werelderfgoed staan. 
De zegels werden ontworpen door Xiao Yutian, 
uit Chengde, China.  

Voor de Duitse zegel werd gekozen voor de 
Residenz Würzburg gelegen op een heuvel bij de 
gelijknamige plaats in Beieren. Dit prachtige 
Barokpaleis werd in de 18e eeuw gebouwd in 

opdracht van de aartsbisschop van Würzburg 
Johann Philipp van Schönborn. Deze gaf in 1720 
de bouwopdracht aan architect Balthasar 
Neumann. Het zou 24 jaar duren eer het casco 
van het paleis gereed was en het interieur zou 
zelfs pas in 1788 worden voltooid. Wisseling 
van de wacht op de aartsbisschoppelijke troon en 
oorlogen zorgden steeds weer voor het 
onderbreken van de bouwwerkzaamheden. Maar 
toen het gebouw eindelijk klaar was, was het ook 
een van de mooiste voorbeelden van Barok in 
Duitsland. 
Niet alleen aan de buitenkant is het een fraai 
stukje architectuur, ook het interieur mag er zijn. 
Een van de hoogtepunten in het gebouw is het 
beroemde fresco van Giovanni Battista Tiepolo 
op het plafond van het ronde trappenhuis 
waarvan de buitenzijde op de zegel te zien is. 
Het stelt de toenmalige wereld voor vermengd 
met goden uit de Griekse oudheid. 
In de loop der eeuwen heeft het fresco erg te 
lijden gehad en het wordt momenteel 
gerestaureerd.  

Voor het gebouw op de Chinese zegel moeten 
we afreizen naar de Chengde, het vroegere Jehol, 
in Mantsjoerije. In vroegere tijden was hier de 
zomerresidentie van de Chinese keizers. En 
alhoewel er van die residentie weinig meer over 
is, zijn er in Chengde nog vele wondere zaken te 
bezichtigen. Naast veel natuurschoon zijn vooral 
de acht buitentempels meer dan de moeite waard 
om de reis te maken. Ooit stonden er twaalf 
tempels en elk werd gebouwd om een bijzondere 
gebeurtenis te herdenken. Met name Qianlong 
mocht graag een tempel laten bouwen.  
Indrukwekkend is bijvoorbeeld de Putuo-tempel, 
een kopie van het rode paleis in Lhasa (Tibet). 
Maar het was de Puning-tempel die de eer kreeg 
op de zegel te worden afgebeeld. De tempel 
werd gebouwd in 1755 ter gelegenheid van de 
overwinning op de mongolen. Zoals zoveel van 
de tempels in Chengde werd ook deze tempel in 
Tibetaanse stijl gebouwd en bestaat ook dit 
complex uit meerdere gebouwen. Op de zegel 
zien we het hoogste gebouw: de Mahayana-hal. 
Met zijn bijna 37 meter steekt hij ruimschoots 
boven de rest uit. 
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Op zich ziet het complex er uit als zo vele 
tempelcomplexen. De verrassing is dan ook niet 
het uiterlijk, maar wat er ín de Mahayana-hal te 
zien is. Imposant, indrukwekkend, ontroerend, 
verbijsterend, schitterend, woorden schieten te 
kort. Het gebouw is namelijk niet onderverdeeld 
in etages, maar is open tot aan de nok. Dat is ook 
wel nodig, want in de hal staat één van de 
grootste houten Boeddhistische beelden ter 
wereld, een 42-armige Guanyin, de godin van 
barmhartigheid. Doordat het beeld bijna de hele 
hal vult, is het moeilijk een goed zicht op het 
geheel te krijgen. Pas als je op de tweede omloop 
staat, zie je de pracht waarmee het beeld 
gemaakt is. Het is onvoorstelbaar dat mensen in 
staat zijn een dergelijk enorm beeld te hakken 
(uit één stuk hout, op de armen na!) en alles toch 
in proporties weten te houden.  

In China verschenen zoals gebruikelijk 
maxikaarten en een dubbel-fdc.  

    

Duitsland is een ander verhaal. Waar de Chinese 
posterijen er wel eens van worden beschuldigd 
commercieel te zijn, in Duitsland weten ze er 
helemaal wat van! De lijst met producten is 
onvoorstelbaar: 

 
zoals alle Duitse zegels werden ook deze 
zegels uitgegeven in zogeheten Kleinbogen, 
velletjes van 10 zegels met een sierrand;  

    

er verschenen diverse eerstedagenveloppen, 
zowel met enkele zegel, als met beide zegels;  
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er verschenen twee stuks Ersttagblatt , met 
daarop zowel de betreffende Duitse als 
Chinese zegel met eerstedagstempel;  

   
er verscheen een tweetalige presentatiefolder 
uitgegeven door het Duitse ministerie van 
financiën met daarin de beide series voorzien 
van eerstedagstempel;  

   

er verscheen een presentatiefolder 
uitgegeven door de Duitse posterijen met 
daarin de Duitse zegels voorzien van een 
eerstedagstempel;  

   

er verscheen een particulier uitgegeven 
postzegelboekje met daarin geplakt de 

beide series;  
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er verscheen een fraaie folder van 6 pagina s 
met informatie over de twee gebouwen met 
daarin beide series zegels voorzien van een 
eerstedagstempel;  

   

de Duitse zegel werd ook gebruikt op een 
voorgefrankeerde enveloppe uitgegeven ter 
gelegenheid van de Internationale 
Postgeschichtliche Tage , gehouden van 23-
25 oktober 1998.  

  

Daarnaast verschenen in elk geval ook nog een 
reproductie van een van de zegels op groot 
formaat in een genummerde oplage van 500 
exemplaren, werd de zegel uiteraard opgenomen 
in de jaardoos (waarin 4 pagina folders op A5-
formaat zijn opgenomen met daarop de zegels 
met eerstedagstempel en informatie over de 
zegels) en er verscheen ook in 1998 een 
zogeheten Atelier Edition. Deze wonderschone, 
maar peperdure, dozen bevatten grootformaat 
bladen met daarop naast de informatie en een 
zegel met eerstedagstempel ook afbeeldingen 
van de overige ontwerpen voor de emissie. 
Mogelijk bestaat een deel van deze items met 
zowel het eerstedagstempel van Bonn als met dat 
van Berlijn.    

Zeldzaamheid uit de China-filatelie 
In het vorig nummer startten we met een serie 
afbeeldingen van de grote zeldzaamheden uit ons 
verzamelgebied die via veilingen af en toe 
beschikbaar komen, maar voor de meeste 
verzamelaars onbereikbaar blijven.  
Hiernaast een afbeelding van een blok van 4 van 
de opdruk in nieuwe munteenheid uit 1897 en 
wel die met grote cijfers in een narrow zetting 
op de 3e druk van de Dowager zegels. Het gaat 
om de ½ cent op 3 cand. met kopstaande opdruk 
(S.G. 78c, Chan 74g) in een blok van vier met de 
extra afwijking dat er een dubbele horizontale 
perforatie tussen de zegels is.  
Van deze afwijking zijn twee vellen (160 zegels) 
bekend. Het blok komt uit de collectie Percival 
David en werd in november 2005 voor 8000 
Euro bij veilinghuis Spink verkocht. 
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35e verjaardag van de Grote Sovjet Oktoberrevolutie  

Xian Su en Ludwig Beyer  

Het onderstaande artikel is met toestemming van 
de redacteur van dat blad vertaald uit Die 
China Philatelie (het blad van onze Duitse 
zustervereniging) van juni 2006 (nr.135).  

In de catalogi staat bij de serie 35e verjaardag 
van de Oktoberrevolutie  (Mi 219-222; SG 
1597-1600) een opmerking over de 
teruggetrokken eerdere versie van die serie. Het 
verhaal over die serie wordt hieronder uit de 
doeken gedaan.  

Voorbereidingen 
Op 7 november 1952 werd de 35e verjaardag van 
de Russische Oktoberrevolutie gevierd. Het 
Chinese ministerie voor Post en Communicatie 
had besloten dat voor die gelegenheid een serie 
herdenkingszegels uitgegeven zou moeten 
worden. De serie zou uit vier waarden van 800 
yuan bestaan en kreeg de officiële benaming 

35e verjaardag van de Grote Sovjet 
Oktoberrevolutie . 
Op 16 juli 1952 zond het Hoofdpostkantoor een 
brief met de ontwerpen voor de zegels als proef 
aan de Chinees-Russische Vriendschaps-
vereniging. Die stelde echter voor dat de serie 
officieel 35e verjaardag van de Grote 
Oktoberrevolutie  genoemd zou worden. 
Nadat de naam zo veranderd was, werden de 
ontwerpen voor de finale goedkeuring 
doorgestuurd aan de Propaganda-afdeling van de 
Communistische Partij van China. Nadat die 
toestemming ontvangen was werden de zegels 
door de Volksdrukkerij in Peking gedrukt. In 
september 1952 was die opdracht uitgevoerd. 
Een voorbeeld van de postzegels werd met een 
ontwerp voor een gelegenheidsstempel voor een 
laatste controle aan het Centraal Bureau van de 
CP China gestuurd. Het Centraal Bureau stelde 
voor dat in het stempel de karakters voor 
Sovjet toegevoegd zouden worden. Dat 

betekende dat de oorspronkelijke tekst 35e 

verjaardag van de Grote Oktoberrevolutie 
weer veranderd moest worden in 35e 

verjaardag van de Grote Sovjet 
Oktoberrevolutie . Dat zelfde werd ook voor de 
postzegels verlangd. 

Deze verandering leidde ertoe dat de 
uitgiftedatum van 7 november 1952 niet meer 
haalbaar was. De nieuwe uitgiftedatum werd 
vastgesteld op 14 februari 1953, de 3e verjaardag 
van de ondertekening van het Chinees-Russische 
vriendschapsverdrag.  
Op 7 februari 1953 kreeg het postkantoor in 
Shanghai uit Peking de opdracht tot 
bekendmaking van de uitgifte van de zegels. Dit 
toonde echter onmiddellijk een afkeurende 
houding vanwege het opnemen van de karakters 
Sovjet op de zegels.  

Het hoofdpostkantoor won opnieuw advies in bij 
het ministerie voor Propaganda en kreeg daarvan 
de niet mis te verstane aanwijzing dat het nooit 
de bedoeling geweest was om in de zegels en het 
stempel de karakters voor Sovjet op te nemen. 
De Oktoberrevolutie vond immers enkele jaren 
voor het uitroepen van de Sovjet-Unie plaats.   

 

De postzegels waren echter al gedrukt en reeds 
aan de postkantoren verdeeld om op 14 februari 
uit te brengen.  

Uitgifte en gebruik 
Het Postministerie verzond daarom op 14 
februari expresse-telegrammen aan alle 
provinciale postkantoren om de verkoop van de 
uitgave te stoppen. 
In 1953 was 14 februari tegelijk voorjaarsfeest 
en de 3e verjaardag van de ondertekening van het 
Chinees-Russische vriendschapsverdrag. 
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De dienstdoende medewerkers van het 
Telegraafkantoor in de provinciehoofdstad 
Chang Sha (in West Hunan) hebben kennelijk 
vergeten de order tot stoppen van de verkoop 
door te sturen aan het postkantoor in Heng Yang. 
Dat postkantoor bracht de zegels niet, zoals 
gepland, op 14 februari uit, maar is pas na de 3e 

feestdag, op 17 februari, met de verkoop 
begonnen. Na ongeveer 2 weken viel het bij het 
provinciaal postkantoor van Hunan op dat het 
postkantoor van Heng Yang nog steeds de 
verkeerde versie van de postzegels met het 
inschrift 35e verjaardag van de Grote Sovjet 
Oktoberrevolutie   gebruikte. Hoewel de verdere 
verkoop toen onmiddellijk gestopt werd was al 
een aanzienlijk aantal van deze postzegels in 
omloop gebracht en gebruikt.   

  

Zegel op brief, gebruikt op 20 februari 1953 
(bron: D&O)  

Volgens de posterijen zijn ongeveer 40.000 
zegels verkocht in ongeveer 100 postkantoren, 
waarvan de meeste in Hunan. Deze postzegels 
zijn daarmee de eerste teruggeroepen zegels van 
de Volksrepubliek China.  

Met het stoppen van de verkoop in Heng Yang 
werd de uitgifte van de zegels ook definitief 

beëindigd. Maar er was nog geen officieel 
document dat het einde van de geldigheid van 
deze zegels regelde. Daarom konden de zegels 
met de verkeerde tekst verder zonder bezwaar 
gebruikt worden.  

Nieuwe uitgifte 
In april 1953 besloot het Postministerie de serie 
postzegels met de tekst 35e verjaardag van de 
Grote Oktoberrevolutie

 

opnieuw te produceren 
en bracht die op 5 oktober 1953 uit. Op 2 
oktober 1953 was de 5e verjaardag van de 
diplomatieke erkenning van de Volksrepubliek 
door de Sovjet-Unie. Inmiddels was de 35e 

verjaardag van de oktoberrevolutie dus bijna een 
jaar verstreken

   

Deze zegels waren qua ontwerp (behalve het 
ontbreken van de twee gewraakte karakters) 
identiek met het oorspronkelijke ontwerp, maar 
hadden om ze te onderscheiden wel een andere 
kleur gekregen. De zegels kregen ook het 
serienummer Ji 20 van de teruggetrokken serie 
mee.  

Ontwerp Nr. Kleur 1e uitgifte Kleur 2e uitgifte 
Mao en Stalin bij het Kremlin 4-1

 

blauw blauwgroen 
Lenin houdt toespraak 4-2

 

bruin karmijnrood 
Standbeeld van Stalin bij Lenin-kanaal 4-3

 

groen blauw 
Stalin houdt toespraak 4-4

 

rood oranjebruin 

 

Nog in het midden van het volgende jaar 
verkochten enkele postzegelhandelaren de 

teruggetrokken versie van de serie Ji 20. De prijs 
lag toen voor een postfrisse serie op 40 yuan. 
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In de Michel catalogus 2006 wordt de 
teruggetrokken serie (I-IV) postfris voor 9000 
Euro en gebruikt voor 2500 Euro genoteerd.  
In de 68e D&O-veiling op 24 mei 2005 werd een 
brief met zegel II (zie illustratie hierboven) 
ingezet op 2000 Euro (kavel 742).  

De auteurs bedanken Ton van Doornen voor zijn 
vriendelijke steun bij het literatuuronderzoek.    

Literatuur: 

 
De postzegels 35e verjaardag van de Grote 
Sovjet Oktoberrevolutie Ji 20 verworpen 
versie, Duan Hui, 23/02/2001 

 
De geschiedenis van de Postzegelhandel in 
het nieuwe China, Li, Guo Qing, 14/10/2004 

 
China Filatelie Encyclopedie, China Hua-
Xia, Beijing, 1987 

 

Postzegelcatalogus van de Volksrepubliek 
China, Chinese Volkspost en Communicatie-
uitgave, Beijing, 2002 

The China Clipper op DVD  

Onze Amerikaanse zustervereniging de China 
Stamp Society heeft onlangs besloten de eerste 
70 jaar van het blad the China Clipper op DVD 
uit te brengen. Alle nummers vanaf het begin in 
1936 tot en met jaargang 2006 zijn ingescanned 
en als .pdf bestand op DVD gebrand. Een mega 
project, ruim 11.000 pagina s tekst scannen en 
bewerken. Vele jaren was de Clipper het 
toonaangevende blad op het gebied van de China 
filatelie, de laatste paar jaar is er de klad in 
gekomen en wordt het vooral gevuld met 
verenigingsnieuws. De oudere uitgaven 
daarentegen zijn een ware fundgrube van 
materiaal. Over vrijwel elk belangrijk onderwerp 
zijn er uitstekende studies te vinden. Tot nu toe 
was een complete uitgave van de Clipper voor 
particulieren vrijwel onbetaalbaar als je er al aan 
kon komen. In de bibliotheek hebben we 
natuurlijk een complete run op papier maar die is 
wel ruim een meter lang. De uitgave op DVD (2 
DVD s en een paar CD s) kun je in je jaszak 
stoppen. Een aanrader voor iedereen die iets 
meer van de China filatelie wil weten. 
Naast de pdf-bestanden van de tijdschriften zit er 
ook nog een zoekprogramma bij om de artikelen 
terug te kunnen vinden (een wel heel treurig 
programmatje maar beter dan niets) en een 
overzicht van de bibliotheek van de CSS. 
Voor zover ik kan zien zijn er maar 3 pagina s 
vergeten, waarvan 2 met advertenties. Jammer 
genoeg zijn ze er niet aan toe gekomen de pdf-
bestanden doorzoekbaar te maken dan zou je op 
elk woord kunnen zoeken, nu is het soms gissen 
of de naam van een artikel de lading dekt. Een 
soortgelijk project van de Society of Indo-China 
Philatelists van een paar jaar geleden heeft dit 
wel gedaan en in de praktijk blijkt het 

rechtstreeks kunnen zoeken in de tekst een 
geweldig voordeel. 
Al met al een geweldig initiatief en relatief 
gezien spotgoedkoop, minder dan $0.01 per 
pagina. 
De DVD s kosten inclusief verzending $95 en 
kunnen besteld worden via de website van de 
CSS:  www.chinastampsociety.org.  

25 jaar geleden  

In het laatste nummer van de jaargang 1981 staat 
een uitgebreid en interessant artikel van de hand 
van de heer Haines Brown (vertaald uit de China 
Clipper) over het postcodesysteem van China. 
Daarin is de achtergrond van het systeem en een 
aantal details over het gebruik ervan te lezen. 
Ook wordt aandacht besteed aan de manier 
waarop de postcode bij de Chinese gebruikers is 
geïntroduceerd. We kennen inmiddels allemaal 
de enveloppen met zes rode vierkantjes om de 
postcode in te vullen. Iedereen die in het 
functioneren van de moderne post in China 
geïnteresseerd is zou dit artikel moeten kennen! 
Verder toont Ton van Doornen in dit nummer 
nog een flink aantal scheepspoststempels. 
Tenslotte een artikel van het soort dat ik best wel 
vaker in ons blad zou willen zien: een 
geïnteresseerd lid gebruikt een serie zegels met 
afbeelding van jade kunstvoorwerpen als 
aanleiding om wat over de Chinese jadekunst te 
vertellen.  
Een in het blad opgenomen oproep aan de leden 
om eens wat te publiceren heeft nog niets aan 
actualiteit ingeboet! 

http://www.chinastampsociety.org
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Vreemde Datum 
Onlangs werd onderstaande brief op een veiling 
aangeboden als brief uit Changsha  9 DEC 1915 
naar de USA. Omdat ik dit type Changsha 
stempel nog niet op brief had een bescheiden 
bod gedaan en jawel het kavel werd toegewezen. 
Het eerste wat opviel toen ik de brief in handen 
had was dat deze gefrankeerd is met zegels van 
de tweede Peking print van de Jonken-serie. Dit 
kan natuurlijk niet in 1915, deze zegels komen 
pas uit in 1923. Het tweede dat opvalt is het 
Shanghai transit-stempel, duidelijk gedateerd 14 
12 24. Eén van de twee datums kan dus niet 
kloppen. De brief is gefrankeerd met 10 cent, het 
goede tarief voor internationale post tot 1 juli 
1930 (alleen in november en december 1922 is 
het tarief eventjes 15 cent). Dit levert dus niets 

op voor een goede datering. Wat verder 
onderzoek naar de afzender levert het volgende 
op: in 1923 gaat een C(harlotte) Gilman werken 
aan de universiteit van Yale in Changsha., dit 
komt dus mooi overeen met een datering van 
1924. Het Shanghai transit stempel van dit type 
wordt rond mei 1924 in gebruik genomen, in de 
periode daarvoor wordt het standard bilingual 
cancel gebruikt (en op aangetekende post tot ca. 
1928). Alles lijkt erop te duiden dat de brief 
verzonden is op 9 december 1924 vanuit 
Changsha. In bulletin 134 is een artikel 
verschenen over de tweetalige stempels waarbij 
het jaar vervangen is door een nummer, we 
kunnen nu Changsha toevoegen aan die lijst. 
Maar waar die 15 voor staat .... 

Jozef Wagemakers 
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(Stoom)treinen en Spoorwegen in China  

Rob Ronde m.m.v. Hendrik Oranje  

Tijdens de februari-bijeenkomst hield Rob Ronde 
een presentatie over de ontwikkeling van 
stoomlocomotieven en spoorwegen, ook in 
China.   

Rob begon zijn uiteenzetting met de 
ontwikkeling van de stoomlocomotief die startte 
in 1804, toen de eerste locomotief gebouwd is 
door Richard Trevithick (vader van de 
stoomlocomotief). Het was toen nog een één 
cilinderlocomotief en die maakte de eerste rit bij 
de Penydaren Railway in Zuid-Wales. Het traject 
was 14,5  km lang en de trein deed er 4,5 uur 
over. De machine had gladde wielen en reed op 
een gladde metalen baan, had een beperkte 
levensduur en er zijn maar drie of vier stuks van 
gebouwd.  
Na een korte impressie over de ontwikkeling van 
deze machines kwam het hoogtepunt uit de 
stoomtechniek aan de beurt, de Flying Scotsman, 
een stoomlocomotief die qua vormgeving geheel 
ontwikkeld is in de windtunnel en d.m.v. drie 
hogedruk cilinders in 1935 de voor die tijd 
fabelachtige snelheid van 200 km per uur reed. 
Deze loc werd ingezet op het traject Edinburgh 

 

Londen  v.v. 
Rob nam de aanwezigen via de treinroute  Parijs 

 

Berlijn 

 

Moskou en de Trans Siberië Express 
mee naar Peking en Sjanghai. Zo kwamen we op 
de historie van de spoorwegen naar en in China, 
waarover in ons Bulletin al vaker geschreven is.  

Kiautschou (Duits gehuurd gebied) 
Op 14 november 1897 werd de haven van 
Tsingtau veroverd door de Duitse marine. 
Daarbij genoemde aanleiding: er waren twee 
Duitse missionarissen vermoord in China.  
In een overeenkomst met de Chinese overheid, 
op 6 maart 1898, werd het gebied rond 
Kiautschou met een landoppervlakte van 117 
km2, voor 99 jaar van China gehuurd. Ter 
vergelijking: het eiland Texel heeft een 
landoppervlakte van ca. 145 km2 
Het eerste  postagentschap in Kiautschou werd 
in Tsingtau op 26 januari 1898 geopend.  

De Duitsers hebben in hun pachtgebied ook snel 
een spoorlijn aangelegd.  
De twee getoonde postzegels zijn uitgegeven in 
1901 tot 1904 (Duitse post in China SG 24). 
Afbeelding op de zegels: het jacht van de Duitse 
Keizer.  

  

Beide zegels zijn ontwaard met 
spoorwegstempels Bahnpost, zug 2, 2-4-05 en 
22-5-05 en vervoerd over het traject Tsingtau-
Tsinanfu . Zie bijgaand kaartje met de spoorlijn 
in Kiautschou uit het handboek van Dr. 
Friedeman. 
Dit soort van spoorwegafstempelingen komt 
men niet vaak tegen.   

  

In de loop van de vorige eeuw zijn door allerlei 
maatschappijen spoorwegen in China aangelegd 
waardoor de spoorwegen een belangrijk middel 
van vervoer in het land zijn geworden.  
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Heden ten dage 
In China worden nog altijd spoorbrieven 
uitgegeven en er rijden stoomlocomotieven en 
diesel-elektrische machines, zoals te zien is op 
de onderstaande herdenkings-poststukken uit 
1989. 

    
Heden worden er ook nog Treinbrieven in 
China verstuurd, zoals op de afgebeelde brief te 
zien is. Gefrankeerd met: 2x 4 fen,  S.G. 2701 en 
2805.  
Ontwaard met  een King-Han Treinstempel. 
Chenyang 1979-9-8. (H=Hangchow)  

  

De nieuwste ontwikkeling op spoorweggebied in 
China is de trein die over de hoogste spoorlijn 
ter wereld  rijdt over het traject Peking 

 

Lhasa. 
960 kilometer rail ligt boven de 4000 meter. Er 
zijn nog medische en technische problemen op te 
lossen. Dit spoortraject is geheel ontwikkeld in 
China en is een prestatie van formaat. De 
onderstaande FDC is in 2001 uitgegeven tijdens 
de start van de bouw. 
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Boeddha en het boeddhisme  

Rob Ronde   

Ontstaan 
Het boeddhisme is ontstaan als reactie op en 
hervorming van het Hindoeïsme. Het 
Boeddhisme wijst het hele Hindoeïstische 
godenpantheon af en is daarmee geen godsdienst 
in de strikte zin van het woord. Het 
kastensysteem en priesterbemiddeling worden 
afgewezen. Heilige boeken worden niet erkend 
en dus is er ook geen taak meer voor het 
Sanskriet. De kringloop der wedergeboorten kan 
op eigen kracht worden doorbroken waarmee het 
Nirwana binnen bereik komt.  

De grondlegger van het boeddhisme 
Anders dan in het Hindoeïsme gaat het 
Boeddhisme terug op een historische stichter, 
Siddhartha Gautama , in het Chinees fo en pusa, 
leefde van 560 tot 486 voor Christus. Hij werd 
geboren, volgens de legende, als prins van de 
Sakya clan vandaar dat hij ook bekend is als 
Shakyamuni, de wijze van de Shakya s. Bij zijn 
geboorte waren de er gunstige voortekenen, die 
volgens de interpretatie betekenden  dat de prins 
een chakravatin ( draaier van het wiel ), letterlijk 
een revolutionair 

 

ofwel een groot politiek 
leider ofwel een grote wijze zou worden. Als 
jongeling werd Siddhartha omringd door de 
genoegens van het leven. Na een tijd trouwde hij 
een weduwe en kreeg bij haar een zoon. Pas toen 
hij dertig was, zag hij voor het eerst het 

menselijk lijden in de vorm van een oude man, 
een zieke man en een lijk. Geïnspireerd door het 
zien van een bedelende wijze die alle wereldse 
gehechtheden had opgegeven en innerlijke vrede 
had bereikt, zweerde Siddhartha zijn prinselijke 
leven af en streefde naar verlichting. Na een 
lange periode van meditatie bereikte hij 
verlichting en werd een Boeddha of 
ontwaakte . Door de eeuwen heen ontstonden 

er uit de leer van Boeddha diverse aparte 
tradities. De mahayna - traditie, die zich in China 
en andere delen van Noord- en Oost - Azië 
verspreidde, onderscheidt zich door haar cultus 
van quasi 

 

goddelijke boeddha s. Boeddha 
Shakyamuni zou een van de ontelbare boeddha s 
zijn die in de loop van de eeuwen zijn 
verschenen. De leer van boeddha werd 
geïntegreerd in de Chinese religieuze traditie, 
samen met fundamentele boeddhistische 
concepten als karma en wedergeboorte. Hierdoor 
ontstonden nieuwe stromingen en ideeën en 
werden oude omgevormd. 
De leer van Boeddha heeft heden ten dage in 
veel Aziatische landen nog altijd een belangrijke 
plaats. Bij een door u geboekte vakantie naar 
China staat altijd wel een bezoek van één of 
meerdere Boeddha  tempels op het programma.   

Boeddha op Chinese zegels 
China heeft verschillende series postzegels en 
velletjes uitgegeven, waarop de Boeddha staat 
afgebeeld. Hierbij een kleine selectie.   

   

Bovenstaande serie is uitgegeven op 5 september 1993.  Grottentempel uit de 15e eeuw in de Longmen 
grotten in de buurt van Luoyang in de Henan provincie (Michel nrs.2492 t/m 2495) 
Onderstaand velletje; Boeddha  figurengroep in de Fengxian Tempels (Michel Nr. 2496).  
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Filateliebeurs 2007    

Op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari 
werd weer de 19e Filateliebeurs georganiseerd in 
de Panda hallen te Loosdrecht, op een beursvloer 
van ruim 3000 m2. Vorig jaar bezochten ca. 
vierduizend belangstellenden deze beurs, een 
bewijs voor haar blijvende populariteit.  
Net als voorgaande jaren stond de beurs weer in 
het teken van de gespecialiseerde filatelie. Meer 
dan vijfentwintig gespecialiseerde  verenigingen 
konden vanaf  11.30 uur hun stands inrichten. 
Wij, de Studiegroep China Filatelie, kregen dit 
jaar stand nummer 18 toegewezen. Zes 
gespecialiseerde verenigingen toonden in 30 
tentoonstellingskaders wat en hoe hun leden 
verzamelen. Wij waren dit jaar niet ingedeeld bij 
deze groep exposanten in verband met het 
rouleren van standplaatsen op de beursvloer. 
Voorts waren er nog veel N.V.P.H..handelaren 
en niet geregistreerde handelaren aanwezig elk 
met hun eigen specialisatie. 
Ondanks de enigszins teruglopende 
belangstelling voor verzamelen in het algemeen 
was de  belangstelling voor de 19e Filateliebeurs 
goed te noemen. Het bezoekersaantal was 
vergelijkbaar met de beurs in 2006 en van 
afnemende belangstelling en bestedingen was 
t.a.v. China Filatelie weinig te merken. 
Op vrijdag opende de beurs om 13.00 uur de 
deuren voor het publiek en het was al direct 
gezellig druk. Veel bezoekers wisten onze stand 

te vinden. Over alle drie de beursdagen kan 
gezegd worden dat onze stand veel bezoekers 
heeft getrokken en ze namen de tijd om de 
insteekboeken en boxen met poststukken door te 
snuffelen, waarbij hun meegebrachte manco-
lijsten weer een stukje korter werden.   

  

Het beursteam heeft 130 belangstellenden te 
woord gestaan, die vooral belangstelling toonden 
voor thematische filatelie en voor de nieuwtjes 
van de Volksrepubliek. 
Ook mochten wij weer leden van de studiegroep 
verwelkomen en konden wij een nieuw lid 
inschrijven: de heer Huurman uit Laren.  
Namens het beursteam: Miep Ronde, Jan 
Bertens, Cheng Lin, Hans Ruiter en Dick van 
Eijl (fotografie) 

Rob Ronde
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Gelegenheidsvelletjes  

Dick van Eijl  

Net als in de afgelopen nummers hierbij weer 
een afbeelding van enkele van de zeer vele 
gelegenheidsvelletjes die in China sinds 2002 
zijn uitgebracht door allerlei instanties. Daarin 
wordt steeds gebruik gemaakt van de daartoe 
uitgegeven speciale zegels, waarvan een 
overzicht stond in nummer 146 van ons blad 
(pag 7-9). Het wordt al met al dus een niet meer 
bij te houden verzamelgebied, waar voor de 
thematische verzamelaars van alles tussen kan 
zitten. Maar zie er maar eens aan te komen! 
In de Limburger van 17 november 2006 was een 
klein artikel opgenomen over Bondscoach Bora 
Milutinovic. Hij is de komende vier jaar 
bondcoach van het Jamaicaanse voetbalelftal. De 
Serviër heeft al vijf verschillende landen op 
WK s geleid, waaronder China. VR China heeft 
daar in 2002 een van de eerste 
gelegenheidsvelletjes over uitgegeven, dat al 
werd afgebeeld in nummer 136 van ons blad 
(november 2002, pag.64).  

Dit soort gelegenheidsuitgiften zijn niet 
verkrijgbaar (geweest) bij de nieuwtjesdienst. 
Alleen bij het hieronder afgebeelde SARS 
velletje is het me gelukt er voor de abonnees een 
aantal te bemachtigen.  

  

Van elk van de 10 generaals of maarschalken 
die te vinden zijn op het velletje 2005-20 zijn 2 
verschillende velletjes uitgegeven elk met 8 
zegels plus tab. In totaal dus 20 velletjes. Hier 
wordt oud-generaal Wang Shusheng getoond. 

  

Hieronder staat eén van de vele uitgiften met als 
thema "Jaar van de hond" (2006).  

  

Eén van de 6 velletjes uitgegeven ter 
gelegenheid van de 110de geboortedag van Mao 
Zedong in 2003.  
Ook van Deng Xiaoping zijn er zo 2 velletjes 
verschenen.  
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Nieuwe aanwinsten bibliotheek  

Journal of Railway Postal Markings (413002) 
Nr. 1-4 2005 
Gespecialiseerd Chinees-talig blad over 
treinstempels in China. In het Chinees maar 
voorzien van talloze afbeeldingen van 
treinstempels en poststukken van het vroegste 
begin tot nu. Kwaliteit van de afbeeldingen is 
matig maar veel informatie ben ik nog nergens 
anders tegengekomen, iets voor de 
treinspecialisten. Het is niet duidelijk of het blad 
nog bestaat, de genoemde websites zijn er in elk 
geval niet meer. Geprobeerd zal worden de 
ontbrekende nummers nog aan te schaffen.  

Baldus, Wolfgang (032003) 
The Postage Stamps of the Kingdom Sedang 
De ondertitel van de serie waarin dit boekje 
uitgegeven is luidt: History and background of 
unusual stamps, Booklet No. 4. Hier is niets te 
veel mee gezegd. Het fictieve koninkrijk Sedang 
heeft nooit bestaan, de zegels hebben nooit 
postale geldigheid gehad en zijn op z n best 
cinderella s. Toch zitten in veel (China) 
verzamelingen zegels van dit rijk Sedang. Voor 
de achtergronden van deze uitgave een aardig 
boekje, maar het geeft niet veel meer informatie 
dan het eerder door Hendrik Oranje geschreven 
deel over Sedang in het China Handboek van 
onze vereniging.  

The Quintin Tan Kok Tin Collection of China 
(867901) 
1894  97 Dowagers and Surcharges 
Spink Hong Kong 
Veilingcatalogus van een van de beste 
verzamelingen op het gebied van de Dowager-
uitgave. Alles wat zeldzaam, duur en uitermate 
fraai is, zit in deze collectie. Zoals gewoonlijk 
uitstekende drukkwaliteit en volop achtergrond 
informatie. Voor de verzamelaar van deze 
periode een onontbeerlijk naslagwerk.  

Huang, Yuan-Min (370006) 
Chinese Imperial Third-Issue Postal Cards 
Gespecialiseerde studie naar de postkaarten Han 
nr. 4 en 5. De zeldzaamste van alle kaarten die 
uitgegeven zijn tijdens het keizerrijk. De studie 

is uiterst rommelig opgezet, gebaseerd op een 
aantal losse artikelen maar geeft een enorme 
hoeveelheid informatie over deze kaarten. 
Plaatstudies, onderzoek naar gebruik, tarieven, 
postroutes en stempels alles komt aan bod en 
vrijwel alles gedocumenteerd met prachtige 
afbeeldingen. Voor de poststukken verzamelaar 
een boek om van te watertanden.  

Postal Map of Szechwan District (665037) 
Een gigantische kaart (140x108) van het 
postdistrict Szechwan. Ongedateerd maar circa 
1921. Schaal is 1:900.000 en daarmee vele 
malen groter dan alle andere kaarten die in de 
bibliotheek voorhanden zijn. De kaarten uit de 
Postal Atlas van 1919 zijn ook op dezelfde 
schaal maar dan opgeknipt in stukken. 
Aangegeven zijn alle postkantoren en 
agentschappen, samen met de postroutes en de 
reistijd tussen de kantoren. Geen idee waar deze 
kaart oorspronkelijk voor bedoeld is maar 
mogelijk hingen ze aan de wand in een 
postkantoor. 

Jozef Wagemakers  

Stanley Gibbons catalogus  

Zoals aangekondigd is onlangs inderdaad de 
nieuwe 7e editie van de Stanley Gibbons 
catalogus deel 17 (China) verschenen. De 6e 

editie dateert uit 1998, dus het werd tijd. 
De catalogus is weer een stuk dikker geworden, 
vooral i.v.m. het ruimhartige uitgiftebeleid van 
de posterijen van China, Taiwan, Hong Kong en 
Macao in de afgelopen jaren. Hij telt nu 462 
pagina s. De afbeeldingen van een groot aantal 
zegels is nu in kleur, maar de zeldzamer zegels 
zijn nog in zwart/wit afgebeeld. De kwaliteit van 
die laatste afbeeldingen is er beslist niet op 
vooruit gegaan. Een aantal merkwaardige fouten 
uit de vorige editie zijn helaas ook in deze editie 
nog aanwezig. De prijsstelling in de catalogus is 
realistisch te noemen. De Stanley Gibbons blijft 
de meest complete catalogus waarin ons hele 
verzamelgebied behandeld wordt. 
De nieuwe editie is voor 66,80 Euro (excl. porto) 
te verkrijgen via D&O trading te Gouda tel. 
0182-530283, e-mail: dandotra@planet.nl.   
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China                        

10 september  serie 2006-23

 

De 4 traditionele schrijf instrumenten die de 
unieke kunst van Chinese kalligrafie en 
schilderen in opgang hebben gebracht. 
Het penseel, de inktstaaf, het papier en de 
inktschaal of inktsteen staan samen in China 
bekend als de schatten van de studeerkamer . 
Vier zegels van 80 fen tonen de algemeen 
erkende producten van topkwaliteit: 
(4-1) Hu penseel gemaakt in Huzhou, Zhejiang 
provincie. 
(4-2) Hui inktstaaf geproduceerd in Anhui 
provincie. 
(4-3) Xuan papier gemaakt in Xuanzhou, Anhui 
provincie. 
(4-4) Duan inktschaal geproduceerd in 
Duanzhou, Guangdong provincie.         

25 september  serie 2006-21

 
Een zegel van 80 fen uitgebracht ter gelegenheid 
van de 50ste verjaardag van de federatie van 
buiten China wonende Chinezen. In 1956 
opgericht door teruggekeerde Chinezen en 
verwanten.          

26 september  serie 2006-22

 

Het oudst bekende Chinese snareninstrument is 
de citer, in China genoemd de guqin of yaoqin. 
Het getoonde instrument is te vinden in het 
Palace Museum en is gemaakt in de Tang 
Dynastie. Meer dan 1100 jaar oud dus.  
Iets jonger is de koning der muziekinstrumenten, 
de piano. Deze is te zien op de andere zegel met 
op de achtergrond Salzburg, de geboorteplaats 
van Mozart. Twee zegels van 80 fen als 
gezamenlijke uitgifte met Oostenrijk. Alle verder 
uitgekomen producten uit beide landen zullen 
t.z.t. vast in ons blad getoond worden!            

15 oktober  serie 2006-24

 

Twee maal per jaar in het voor- en najaar wordt 
in Guangzhou de beurs voor Chinese 
handelsartikelen voor de export (CEFP) 
gehouden. Iedere sessie trekt bijna 200.000 
kopers vanuit de gehele wereld en meer dan 
13.000 binnenlandse ondernemingen. 
In oktober werd de 100ste beurs gehouden Ter 
gelegenheid daarvan is een zegel van 80 fen 
uitgegeven. 
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POSTZEGEL- en MUNTENHANDEL  
WIM SCHERMER 

 

MUIDERWAARD 717, 1824 XR ALKMAAR   TEL. 072  5125556 

Uitgebreide nieuwtjesdienst 

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

Insteekboeken, albums, klemstroken, pincetten, loupes en pincetten 

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

 

Voor U gelezen 
In de Spits van 8 februari 2007 stond het 
volgende opmerkelijke berichtje dat Rob van der 
Nol onder onze aandacht bracht.   

Indonesië: varken niet op postzegels. 
Indonesië brengt volgende week een serie 
postzegels uit om het begin van het Chinese jaar 
van het zwijn te vieren. De hoofdrolspeler komt 
echter op de afbeeldingen niet voor. In het 

grotendeels Islamitische land wordt een zwijn of 
varken als onrein beschouwd. 
De serie toont de twaalf dieren uit de Chinese 
dierenriem, met uitzondering van het zwijn. Het 
is de eerste keer dat Indonesië een dergelijke 
serie uitbrengt. Sinds het jaar 2000 is het 
Chinese Nieuwjaar een officiële feestdag in het 
land waar de Chinezen een grote minderheid 
vormen. Het Chinese Nieuwjaar valt dit jaar op 
18 februari. 
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22 oktober  serie 2006-25

 
In de herfst van 1934 verliet het 
Rode leger, voornamelijk 
bestaande uit Chinese arbeiders en 
boeren, de gebieden van de Sovjets 
voor hun lange tocht. Twee jaar 
zou deze strategische  mars vol 
ontberingen duren voordat de 3 
hoofdmachten samenkwamen in 
Shaanxi en Gansu in oktober 1936. 
Deze gebeurtenis markeerde een 
nieuwe fase in de Chinese revolutie 
die uiteindelijk tot de overwinning 
leidde. Ter gelegenheid van de 70ste 

verjaardag van het volbrengen van 
deze barre tocht zijn 4 zegels van 
80 fen en een blokje van 6 yuan 
uitgebracht.           

30 oktober  serie 2006-26

 

De associatie van zuidoost Aziatische landen de 
ASEAN opgericht op 8 augustus 1967 bestaat 
momenteel uit 10 deelnemende landen. Brunei, 
Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, 
Filippijnen, Singapore, Thailand en Vietnam. In 
1991 begon China de dialoog met ASEAN. Vijf 
jaar later werd China een volle gesprekspartner 
die in de recente jaren positieve resultaten 
hebben opgeleverd in de samenwerking op 
politiek, economisch, handel, sociaal en cultureel 
gebied. Reden om een zegel uit te brengen van 
80 fen.          

3 november  serie 2006-20

 

Het platform voor dialoog en samenwerking 
tussen China en bevriende Afrikaanse landen, de 
CACF, werd opgericht in oktober 2000. Van 3 
tot 5 november 2006 werd in Beijing voor de 
derde keer een ministeriële topconferentie van de 
CACF gehouden ter bevordering van de 
vriendschappelijke betrekkingen tussen China en 
Afrika. Een zegel van 80 fen markeert dit 
gebeuren.                      
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12 november  serie 2006-28

 
Ter gelegenheid van de 140ste geboortedag van 
Dr. Sun Yat-sen zijn 3 zegels van 80 fen en een 
zegel van 150 fen uitgebracht. 
Getoond worden achtereenvolgens: vroegere 
verblijfplaats, mausoleum, gedenkplaats en de 
Sun Yat-sen universiteit. 
Op de pagina hiernaast staat nog het overzicht 
van voor 2007 geplande uitgiften. Uit de 

nummering en uitgiftedata van de series 
hierboven is wel duidelijk dat lopende het jaar 
nog flink in zo n schema geschoven kan worden. 
Zo wachten we nog steeds op de aangekondigde 
uitgifte i.v.m. de Olympische Spelen in 2008. 
Het uitblijven daarvan schijnt samen te hangen 
met een verschil van mening over het gebruik 
van de Olympische symbolen op die zegels. 

D.v.E.    

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)                  

15 september 2006 Buitensporten (SP 492) 
Om de mensen aan te moedigen om meer 
activiteiten in de vrije tijd te gaan doen, zijn met 
behulp van een viertal zegels een paar suggesties 
gedaan. 
$ 3,50 (0,75)  Paragliding 
$ 3,50 (0,75)  Zweefvliegen 
$   12  (0,75)  Ultralicht vliegtuig 
$   15  (0,75)  Parachute springen              

30 september 2006 Vogelbescherming (SP 493) 
De Chinese Pitta (Pitta nympha), in het Chinees 
de achtkleurige vogel genoemd, neemt door de 

ontbossing op Taiwan sterk in aantal af. Om dit 
onder de aandacht te brengen en te proberen dit te 
stoppen, werd een viertal zegels en een velletje 
uitgegeven. 
Jan Kaiser meldt: Pitta s (er is geen andere 
Nederlandse naam voor) zijn kleine, lijsterachtige 
vogels met een zeer korte staart, die op de 
bosbodem leven. Zoals bij veel tropische vogels 
voorkomt zijn ze (zoals de Chinese naam 
aangeeft) kleurrijk. Ook de eieren zijn kleurrijk: 
wit of vaalgeel met rode of purperen stippen of 
vlekken en een fijne lila of grijze tekening. Pitta s 
komen in Afrika, zuidelijk Azië en in Australië 
voor.  
$  5 (0,75)   Vogel op tak, zingend 
$  5 (0,75)   Vliegend 
$ 10 (0,75)  Op nest 
$ 10 (0,75)  Foeragerend. 
Velletje (0,65) met de vier zegels in een 
boslandschap.                
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8 oktober 2006

 

Dolfijnen en Walvissen  (SP 
494) 
Langs de oostkust van Taiwan zwemmen 
regelmatig walvissen en dolfijnen. Om de 
mensen aan te moedigen om hier eens naar te 
gaan kijken en deze zoogdieren te helpen 
beschermen zijn vier zegels en een velletje met 
deze zwemmers uitgegeven.  
$ 5 (0,7) Gevlekte dolfijn (Stenella attenuata) 
$ 5 (0,7)  Spinner dolfijn  (Stanella longinostris) 
$ 10 (0,7) Kleine tandwalvis (Feresa attennuata) 
$ 15 (0,7) Potvis (Physeter macrocephalus) 
Velletje (0,65) met de vier zegels met de zee als 
achtergrond.                  

3 november 2006  Inheemse Bloemen (SP 495) 
Door de bergen en de ligging in de zee bestaat er 
op Taiwan een grote verscheidenheid aan 
planten. In deze uitgifte een drietal inheemse 
bloemen op zegels. 

$ 5 (0,65) Ludwigia octovalvis, waterplant in 
lage gebieden 
$ 5 (0,65)  Hygrophila ponogocalyse, waterplant 
in centraal en zuid Taiwan 
$ 12  (0,65)   Titanotrichum oldhamii, overjarige 
uit wat hogere gebieden.                   

11 november 2006  Landschappen (SP 496) 
De ligging van Taiwan op de grens van twee 
actieve geologische platen, zorgt voor een grote 
verscheidenheid in het landschap. 
De vier zegels geven hiervan een indruk. 
$ 5 (1.2) Gebouw in het Yangming shan 
Nationaal Park 
$  5 (1.1) Taroko kloof met het Changchun 
heiligdom 
$  9  (1.1)  Koninginnekop, rots aan de noordkust 
$ 12 (1.1) Zon-maan meer, temidden van de 
bergen.           

1 december 2006

   

Nieuwjaarszegel (2007) (SP 
497) 
Voor het jaar van het varken, dat dit jaar op 18 
februari 2007 begon, werden zoals gebruikelijk 
twee zegels en een velletje uitgegeven.  
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$  3,50 (4,0)  Varkentje op 
drum 
$ 13 (1,5)  Varkentje tegen 
achtergrond van rode 
feestdrums. 
Het velletje (0,85) is met een 
zegel van $ 12, met twee 
vrolijke varkentjes. Links 
naast de zegel staat een 
jongen met (papieren) vissen 
en met lotusbloemen 
(symbolen voor overvloed 
voor de volgende jaren).                   

18 december 2006  Huisdieren (IV) (DEF 124) 
Na de uitgiften van december 2005 en maart en 
augustus 2006, wederom twee nieuwe honden en 
twee nieuwe katten. 
$ 0,50  (3,0)  Schotse herdershond 
$   13   (1,5)  Brak 
$   17   (1,5)  Amerikaanse korthaar 
$   34   (3,0)   Maine se wasbeer.           

25 december 2006

  

Taiwan Hoge Snelheid Trein 
(COM 306) 

Ook op Taiwan hebben ze een HSL aangelegd. 
Die zou in 2005 in gebruik worden genomen. 
Maar dat is na de nodige vertragingen, de laatste 
week van 2006 geworden. (Waar heb ik dit soort 
repeterend proza meer gehoord?) Bij de in 
gebruikneming van het traject van 345 km, 
waarop de trein met een snelheid van 300 
km/uur kan rijden, verscheen een paartje van 
twee zegels. 
$  12  (0,7)  Kop van de 700T trein 
$  12  (0,7)  Station van Hsinhsu. 
De  zegels zijn gedrukt in een velletje van 2x10 
paartjes.               

10 januari 2007  Orchideeën (I)  (DEF 126)  
Op Taiwan, met zijn tropisch en subtropisch 
klimaat hebben zich een groot aantal 
verschillende orchideeën ontwikkeld. Het is de 
bedoeling dat er in de komende tijd een aantal op 
zegels zullen verschijnen. Hier zijn de eerste 
vier. 
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$ 3,50 (35)  Phaius tankervilleae 
$   5    (45)  Spiranthes sinensis 
$  12   (20)  Vanda x hybrida 
$  25  (100)  Cattleya sp.              

17 januari 2007

  

Juwelen uit de Cing Dynastie  
(SP 498)      
Uit de collectie van het Nationaal Paleis 
Museum zijn een viertal juwelen uit de tijd van 
de Cing Dynastie (1644-1912) op zegels 
afgebeeld. 
$   5  (0,75)  Gouden oorring met bloemen 
$   5  (0,75)  Verguld zilveren haarspeld 

$ 12 (0,75) Nagelbeschermer van schildpadden-
leer 
$ 25  (0,75)  Ring met parel en halfedelstenen.         

6 februari 2007  Valentijnsdag (SP 499) 
Elk jaar is 14 februari  de dag van een zekere 
Valentijn. Ook op Taiwan wordt daar, vooral 
door de jeugd, wat aan gedaan. Om die jeugd 
interesse voor de filatelie bij te brengen werden 
speciaal  hiervoor twee zegels uitgegeven. 
$ 5  (0,9) Rozerode achtergrond met twee harten 
en twee koppen 
$ 20 (0,8) Spiegelbeeld van $ 5 zegel, met lichte 
achtergrond en purperrode lijnen.  

N.B. Achter de waarde van de zegels is tussen 
haakjes de oplage in miljoenen vermeld. 

Ger van Driel   

Voor U gelezen  

In de Spits van 8 februari 2007 stond het 
volgende berichtje dat Rob van der Nol onder 
onze aandacht bracht.   

President: Taiwan moet op postzegels. 
Als het aan de Taiwanese president Chen Shui-
bian ligt staat er op postzegels uit zijn land  geen 
China  meer maar Taiwan . Ook het 

postbedrijf Chunghwa (= China) Post zou zijn 
naam moeten veranderen in Taiwan Post. Chen 
schreef dit gisteren in antwoord op een reactie 
van een lezer op zijn website.  
Het voornemen van Chen zal in China niet in 
goede aarde vallen. De regering in Peking claimt 
nog altijd de soevereiniteit over het eiland, waar 
de  in de burgeroorlog van 1949 door de 
communisten verjaagde nationalistische regering 
zich terugtrok. Peking maakt zich dikwijls 
kwaad als Taiwan namen gebruikt die culturele 
en historische banden met China verdoezelen.   


