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Redactioneel 
De jaargang 2010 wordt, zoals traditioneel, 
afgesloten met een decembernummer dat rond 
het Chinese Nieuwjaar verschijnt. Wie goed 
geteld heeft, heeft geconstateerd dat deze 
jaargang slechts drie nummers telt. Spijtig maar 
waar. Het is een verschijnsel waar collega-
bladen ook mee te maken hebben, maar dat is 
uiteindelijk een schrale troost. Hoewel er over 
ons verzamelgebied nog heel veel te 
onderzoeken, te vertellen en te schrijven is zijn 
er nog steeds relatief weinig mensen die 
daarvoor ook willen gaan zitten. En als redacteur 
ben je daar toch van afhankelijk. Maar goed, we 
tellen onze zegeningen en die houden in dat er 
nog steeds een trouwe schare van vaste 
medewerkers is die hun bijdragen wél leveren, 
zodat er weer een interessant nummer voor u 
ligt. 
Rob v.d.Nol en Dick van Eijl zetten hun reeks 
over de tweelinguitgiften van China voort. Ai Li-
shan bespreekt een Taiwanese postdienst waar u 
vast ook nog nooit van gehoord had. Rob Ronde 
en Hendrik Oranje laten hun licht weer over 
typisch Chinese verschijnselen schijnen, die met 
zegels te illustreren zijn. De serie over de 
Japanse bezetting van Nederlands Indië wordt 
voortgezet. En natuurlijk wordt aandacht besteed 
aan het jaar van het Konijn, dat dezer dagen 
wordt ingeluid. 
Al met al weer een gevarieerd nummer, waaraan 
u hopelijk weer veel plezier beleeft! 
 

Bestuursmededelingen 
 

Verslag bijeenkomst zaterdag  13 november  

2010. 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 28 
aanwezige leden welkom. 
De heer Bas Haveman uit Duitsland, nieuw lid 
van de studiegroep, zal deze bijeenkomst een 
voordracht houden. Ook heeft dhr. Roman 
Scheibert uit Duitsland zich opgegeven als lid. 
Zijn specialisatie is ondermeer de Liberated 
Areas in China. Er zijn bij het secretariaat geen 
bezwaren binnen gekomen tegen hun 
lidmaatschap, dus bij deze zijn ze beiden 
geaccepteerd als lid. 
De 23e Filateliebeurs in Loosdrecht wordt 
gehouden op 28, 29 en 30 januari 2011. In het 
voorjaar is, op de bijeenkomst van 6 februari, 
door het bestuur een beroep gedaan om het beurs 

team te versterken. Dat heeft erin geresulteerd 
dat we die beursdagen met een volledige 
bemanning staan. Echter bij ziekte en zeer kan er 
toch een probleem ontstaan op de zaterdag - 
beursdag.. Daarom vraagt Rob of er nog een of 
twee leden zijn die bij onverwachte calamiteiten 
zouden kunnen invallen. De heren Vic Bours en 
Willem Bakker melden zich spontaan aan. 
Het secretariaat heeft nog geen reactie mogen 
ontvangen van een lid die affiniteit heeft met 
financiën betreft de functie van penningmeester. 
U kunt ten alle tijde een informatief gesprek 
hebben met onze penningmeester Cheng Lin. Er 
zijn al verschillende leden gepolst voor deze 
functie, maar tot dusver zonder resultaat. 
Het bestuur hoopt van harte dat deze belangrijke 
functie binnen de Studiegroep spoedig kan 
worden ingevuld. Het secretariaat kreeg via Jan 
Keizer het bericht dat ons lid de heer 
Hickendorff uit Amsterdam is overleden. Hij 
was nog niet zo lang lid, maar was al 80 jaar 
toen hij lid werd.  
Johan Sevenhuijsen vraagt om kopij aan de 
leden. Hij heeft momenteel niet voldoende 
materiaal om een bulletin samen te stellen. 
Op de leestafel lagen weer verschillende veiling 
catalogussen, maandbladen en promotiemateriaal 
ook waren er publicaties van de Duitse 
Studiegroep. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Vervolgens gaat de aandacht naar de voordracht 
“Vals oud en Vals nieuw” door Bas Haveman. 
Voor een verslag van zijn duidelijke en goed 
gedocumenteerde powerpoint presentatie, zie 
hieronder.   
De voordracht werd afgesloten met applaus, de 
voorzitter bedankt de spreker en overhandigde 
hem namens het bestuur de cursus Chinees voor 
filatelisten en 2 studies over Lokaal Post in 
China. 
Na de pauze veilt Johan Sevenhuijsen de 93 
kavels van veiling 191. Er zijn 35 schriftelijke 
biedingen gedaan. Er gingen 31 kavels retour (30 
%) 
Om 13.20 uur werd de bijeenkomst afgesloten. 

 Miep Ronde secretaris 
 

Presentatie Ben Haveman 

Afgelopen zaterdag 13 november was bij ons te 
gast, de heer Bas Haveman, keurmeester voor 
China van de Duitse Bond. Hij schreef daarover 
al in het vorig nummer van ons Bulletin. 
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Met veel enthousiasme hield hij een presentatie 
over ''vals oud en vals nieuw'' in China. 
Het houdt zijn presentatie aan de hand van 
materiaal dat hij zelf heeft gekeurd. De 
presentatie is onderverdeeld in drie filatelistische 
hoofdstukken, recent uitgegeven zegels en 
poststukken, de periode 1960 t/m 1975 en het 
Keizerrijk (1898 t/m 1906). Met name de 
beoordeling van de “Drakenzegels” uit deze 
periode leverde een leuk debat op tussen Bas 
Haveman en Jozef Wagemakers. 
Vervalsingen worden steeds geraffineerder en 
moeilijker te onderscheiden van echt. De 
technieken die vervalsers tegenwoordig 
toepassen zijn zo perfect dat het voor 
keurmeesters steeds moeilijker wordt om 
vervalsingen op te sporen. Gelukkig staan 
daarom ook speciale apparatuur zoals UV 
lampen en microscopen ter beschikking. Er is 
momenteel voor de heel dure objecten een 
keuring samenwerkingsverband tussen 
keurmeesters in Duitsland, VS, Engeland en 
Zwitserland. Pas wanneer de keurmeesters 
unaniem oordelen over  goedgekeurd of vals 
wordt er een goedkeuring (certificaat) afgegeven 
of het stempel vals op de achterzijde van de 
zegel aangebracht.  

Stempels worden vervalst op brieven alsof het 
geen moeite kost. 
Vaak kun je bij een brief aan andere elementen 
dan de zegels of de stempels zien of iets vals is 
of niet. 
Dat vraagt om echt detective werk. Adresvakjes 
gerelateerd aan abonnee periodes, alcohol die 
zilveren kaders oplost, zware boek opdrukken, 
die aan de achterkant zichtbaar moeten 
zijn,.jajajajaja het is niet zo eenvoudig. Gelukkig 
hebben we een aantal experts op deze aardbol, 
die nog het licht in de duistere wereld der 
vervalsingen kunnen laten schijnen…. 
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Tweelinguitgiften van China XIII 
 

Rob van der Nol en Dick van Eijl 

 

In deze aflevering wordt het tijd de maskers eens 

af te zetten. Of op, al naar gelang. Op twee 

dubbeluitgiften vinden we namelijk maskers, 

zowel op de uitgave samen met Egypte als op die 

met Brazilië. 

 

China - Egypte  
 

 
 
Ten eerste dus de uitgifte samen met Egypte uit 
2001 (Mi.3281/3282).  
Eén van de meest tot de verbeelding sprekende 
archeologische vondsten aller tijden is de vondst 
van het graf van Toetanchamon. Toen Howard 
Carter op 4 november 1922 het graf van de 
vrijwel onbekende farao Toetanchamon opende, 
kon hij niet vermoeden wat voor moois er 
allemaal in de tombe lag en welke invloed de 
kunstwerken zouden hebben op de decennia die 
zouden volgen. Een ware hype ontstond en niet 
alleen kreeg de Egyptologie een enorme impuls, 
maar ook alle vormen van kunst kregen een 
heuse impuls, van film tot architectuur en van 
mode tot vormgeving. 
Uit het graf kwamen duizenden voorwerpen. 
Daar zaten alledaagse zaken bij als tafels en 
stoelen, maar ook juwelen, sierdozen, noem 
maar op. Het bijzondere aan het graf van 
Toetanchamon is, dat het het enige faraograf is 
dat nooit is geplunderd. Toet was een 'kleine' 
farao die maar kort aan de macht is geweest, en 
het doet egyptologen dromen over wat er in de 
graven van de grote farao’s moet hebben 
gestaan. 
Het onmiskenbare hoogtepunt in het graf is 
uiteraard het dodenmasker van Toetanchamon, 

dat inmiddels in het collectieve geheugen staat 
gegrift. Het weegt meer dan 10 kilo en is 
uitsluitend nog te zien in het museum in Cairo. 
In de vorige eeuw is het masker nog wel eens op 
reis geweest, onder andere naar Engeland en de 
Verenigde Staten, maar inmiddels is zelfs bij wet 
vastgelegd dat het Egypte niet meer uit mag.  
Het was uiteraard dit masker dat op het 
Egyptische deel van de tweelinguitgifte 
terechtkwam. 
 

 
 
Ook op de Chinese zegel van de uitgifte staat 
een gouden masker afgebeeld, zij het dat dit 
masker niet van massief goud is, maar verguld. 
Het werd gevonden op de mysterieuze 
Sanxingdui-site. Deze opgraving - uit 1987 - in 
de Sechuan-provincie stelt de archeologen voor 
een raadsel. Door carbondatering heeft men vast 
kunnen stellen dat de opgegraven items dateren 
uit de 12-11e eeuw voor Christus. Het vreemde 
is echter dat er over de mensen die er gewoond 
hebben, en dus ook de artefacten hebben 
gemaakt, totaal niets bekend is. In geen enkele 
historische bron worden ze genoemd, en ze zijn 
zelfs niet uit de overlevering bekend. 
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De meest uitzonderlijke vondsten zijn de 
bronzen beelden en voorwerpen. De Sanxingdui-
cultuur produceerde bronzen van zeer hoge 
kwaliteit en doordat ze - waarschijnlijk als eerste 
ter wereld - lood toevoegden aan het mengsel 
van koper en tin waar brons van wordt gemaakt, 
bleken ze in staat zeer grote beelden te maken. 
Zo maakten ze een van de eerste levensgrote 
beelden van een mens, en zelfs een bijna vier 
meter hoge boom met vogels er in. 
Meest tot de verbeelding spreken echter de paar 
dozijn maskers en koppen die werden gevonden, 
waarvan een zestal voorzien van goudfolie. Een 
ervan staat op de Chinese zegel. 
 

 
 

 

 
Chinese dubbelenveloppe en siervelletjes 

 
In China verschenen een set maxikaarten en een 
dubbelenveloppe. De Chinese zegels werden 
gedrukt in siervellen met 20 zegels en twee 
tabjes. Over Egyptische uitgaven is ons niets 
bekend. 
 

China - Brazilië  
 

 
 
Ook voor de dubbeluitgifte uit 2000 tussen 
China (Mi.3180/3181) en Brazilië werd gekozen 
voor maskers. Op het Braziliaanse deel van de 
uitgifte vinden we een carnavalsmasker. Bij de 
combinatie Brazilië en carnaval denkt iedereen 
natuurlijk meteen aan schaars geklede dames die 
schuddend met hun attributen door de straten 
van Rio de Janeiro lopen, maar er is uiteraard 
meer en het feest heeft een rijke, oude traditie. 
Bij carnaval horen uiteraard maskers. In vroeger 
eeuwen werden op de chique carnavalbals mooie 
maskers gedragen, veelal gemaakt van satijn of 
zijde en voorzien van veren en lovertjes. Maar 
ook het gewone volk bediende zich van maskers. 
Daarbij waren dieren-, duivels- en clowns-
maskers populair. 
Op de zegel zien we een 'Clovis' masker. Het is 
een clownsmasker, het woord clovis is 
waarschijnlijk een Portugese verbastering van 
het woord clown. 
Op het Chinese deel van de uitgifte zien we 
Koning Aap. Dit personage is afkomstig uit de 
beroemde roman 'Reis naar het Westen' van de 
Ming-auteur Wu Chengen. Deze roman telt 100 
hoofdstukken en is wereldberoemd geworden. 
Met name Koning Aap is een tot de verbeelding 
sprekend personage, die een eigen leven is gaan 
leiden en optreedt in talloze romans, opera's, 
stripverhalen, toneelstukken, noem maar op. 
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De roman is een fictieve vertelling over de 
Boeddhistische monnik die tijdens de Tang-
dynastie een pelgrimstocht naar India zou 
hebben gemaakt. Hij krijgt drie beschermers 
mee, waaronder dus Koning Aap. 
 

 
Chinese maxi-kaarten 

 

 
Chinese dubbelenveloppe 

 

In China verschenen een set maxikaarten en een 
dubbelenveloppe. Ook over de Braziliaanse 
uitgaven is ons niets bekend. 
 

 
 

Postzegels op lucifermerken! 
Ik kocht, waarom weet ik nu al niet meer, op een 
rommelmarkt een grote verzameling lucifer-
merken en bij het doorkijken vond ik het thema 
'postzegels op lucifermerken'  en tot mijn 
verbazing ook een aantal afbeeldingen van 
Chinese zegels. 

 

 

 
 

De ouderen onder ons zullen zich de 
kruideniersketen De Gruijter nog herinneren die 
deze lucifers op de markt bracht. Vanaf 1970 is 
het daarmee in hoog tempo bergafwaarts gegaan. 
Gezien de datum van uitgifte van de afgebeelde 
zegels moeten deze lucifermerken dus uit de 2e 
helft van de jaren 60 dateren. 

Ton van Doornen 
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Analyse van een gewaarmerkte brief 
 
Ai Li-shan 

 
Van tijd tot tijd kom je een fantastische brief tegen waaraan van alles te zien is. In dit geval gaat het 
om een lokale brief uit Taiwan van 13 februari 1959. Totdat ik deze brief ging bestuderen wist ik niet 
van het bestaan van ‘officieel gewaarmerkte brieven’. In feite zijn die bestemd voor het verzenden van 
belangrijke documenten, waarbij de inhoud wordt geverifieerd. Bovendien behouden zowel afzender 
als de posterijen een gewaarmerkt exemplaar van het originele verzonden document. 
De betreffende regeling is te vinden in Sectie 9, artikel 380-393 van de Postal Regulations van de 
Taiwanese post. 
Zonder deze artikelen in hun geheel te vertalen, hieronder de strekking van deze regeling. 
Gewaarmerkte brieven zijn bedoeld om juridisch sluitend vast te stellen dat een bepaald document is 
verzonden. Zij moeten in het Chinees gesteld zijn en duidelijk geschreven met onuitwisbare inkt. Zij 
kunnen vanuit de postkantoren die deze service bieden aan elk binnenlands adres verzonden worden. 
De verzender biedt het origineel en twee identieke kopieën aan . De postbeambte gaat na of de drie 
exemplaren inderdaad identiek zijn en plaatst als bewijs daarvan op elk pagina van origineel en 
kopieën het nummer van de zending, een poststempel met datum en de aantekening ‘gecontroleerd’. 
Bovendien wordt een poststempel geplaatst op de overgang tussen de naast elkaar gelegde origineel en 
kopieën, zodat een deel van het stempel op de een en een deel op de ander staat. 
Het origineel wordt in de door de verzender geleverde envelop gedaan en aan de geadresseerde 
verstuurd als aangetekende brief met bewijs van bezorging. Eén kopie wordt aan de afzender 
teruggegeven en één exemplaar wordt gedurende drie jaar als bewijsstuk door het postkantoor 
behouden, en daarna vernietigd. 
Op de kopieën staan naam en adres van geadresseerde en afzender. Wanneer het zelfde document aan 
meerdere ontvangers verstuurd wordt volstaat één stel kopieën met daarop de lijst van geadresseerden. 
Veranderingen of correcties in origineel en kopieën worden apart aan het eind daarvan bevestigd met 
paraaf en stempel van de afzender. 
Voor deze waarmerking is (bovenop de kosten voor aangetekende verzending en bericht van 
bezorging) een tarief verschuldigd, dat wordt voldaan middels postzegels die op de kopie die behouden 
wordt door het postkantoor worden geplakt. Bij verzending van meer exemplaren van het zelfde 
document is voor het tweede en volgende exemplaren de helft van dit tarief verschuldigd. Dit tarief 
wordt door Directoraat Generaal voor de Posterijen vastgesteld en zo nodig gewijzigd. 
De afzender kan, op vertoon van het bewijs van verzending, inzage vragen in de bij het postkantoor 
behouden kopie of een nieuwe kopie van dat document daar laten waarmerken. Voor deze dienst is een 
tarief verschuldigd dat gelijk is aan de helft van het tarief voor waarmerken. Dat tarief wordt voldaan 
met postzegels op het formulier waarop zo’n verzoek wordt ingediend. 
Als een gewaarmerkte brief  als onbestelbaar wordt teruggezonden aan de afzender en deze wil de 
brief opnieuw verzenden aan een ander adres, dan wordt dit beschouwd als een nieuwe brief, die 
opnieuw gewaarmerkt wordt. De betreffende tarieven zijn dan opnieuw verschuldigd. 
 
De afgebeelde brief is ongeopend retour gezonden aan de afzender omdat de geadresseerde met 
onbekende bestemming vertrokken was. Hij is daarom nog ongeopend intact. 
Hieronder de brief met verklaring van alle daarop geplaatste slips en stempels: 
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Voorzijde van de brief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stempel met dubbele 
rand – onmiddellijk 
bestellen 
 
 
 
 
 
 
 
Retour aan kantoor 
van afzending 
(postbode nr. 204) 
 
 
 
 
 
(Geschreven tekst:) 
Vertrokken, nieuw 
adres onbekend.  
Postbode nr. 233 
 
 
 
 
 
 
Taipei Post office 
Gewaarmerkte brief 

nr. 421 

 
 
 
 
Dubbel 
aangetekend 
 
Waardebrief 
 
 
Gewaarmerkte 
brief 
 
 
Dubbel 
aangetekend 
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Achterzijde van de brief 

 
 
 
 
 

 

           
Stempel Keelung, 1959.2.14, retour uit 
Taipei 
 
Verzonden hoofdpostkantoor Taipei, 
1959.2.13 
Betaalde tarief:  4.80 NT$ 
 
 Brieftarief                          .40 
            Aantekenen           1.20 
            Bericht van aankomst      1.20 
            Onmiddellijke bestelling  2.00  
 
Het tarief voor onmiddellijk bestellen 
was  1.00 tot 10g, dan 2.00 tot 100 gram.   
Het tarief voor waarmerken is betaald 
met zegels die op het aanvraagformulier 
zijn geplakt (zie regeling).  
 
 
 AR-strook (formulier voor bericht van 
aankomst) 
 
Door de posterijen verstrekt zegel, 
voorzien van het naamstempel van de 
afzender.  Exemplaren aan bovenzijde, 
midden en onderzijde van de brief. 
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Gedeelte van achterzijde van de brief met opgeklapt strookje 

 

Zeg nou zelf, je ziet toch maar zelden een brief waaraan zoveel te zien en uit te zoeken is! 
 

Achterzijde van AR-strook, met het 
stempel van het verzendkantoor van 
1959.2.13 
 
 
Retour aan afzender,  
Taipei Branch 18, 1959.2.13 

  
1. Geadresseerde niet op dit adres 
2. Vertrokken - adres onbekend 
3. Adressering onduidelijk 
4. School of bedrijf gesloten 
5. Adres bestaat niet 
6. Adres onvoldoende . 
7.  (overige reden) 
 
NB: er is een vinkje geplaatst bij 
reden 2: Vertrokken – adres 
onbekend. 
 

Postbode nr. 204  

Redenen 
voor 
retour 
 
 
 
Controle 

door 
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13.000 nieuwe jeugdige verzamelaars?  
 

In Nieuwsbrief nummer 7 van de KNBF troffen we 

onderstaand stukje door Peter Stobbelaar. Het is 
jammer dat we nog steeds een leeftijdlimiet voor het 

lidmaatschap van onze studiegroep hanteren, anders 

hadden we vast een veelbelovend nieuw lid! 
 

 
 

Het jaar 2011 begint voor de jeugdfilatelie wel met 
een geweldige kans om onze prachtige hobby onder 
de aandacht te brengen van 13.000 basisschool-
leerlingen. Uitgeverij Fringo brengt een aanvullende 
leesmethode uit voor leerlingen van 9 en 10 jaar 
waarin verteld wordt hoe je postzegels kunt 
verzamelen, wat daar allemaal bij komt kijken en hoe 
boeiend dat is. Alle leerlingen krijgen daarbij een 
zakje postzegels (gratis beschikbaar gesteld door de 
NVPH), informatie over de clubs van JFN, een 
puzzel met mooie postzegelprijzen op 
www.stampkids.org. Daar zijn we geweldig blij mee!  
Eén verhaal uit dat nieuwe leesboek willen we u niet 
onthouden. Dat is het verhaal van Isa-Mei.  
Isa-Mei woont in Nederland, maar ze is geboren in 
China. Omdat ze meer wilde weten van het land waar 
ze geboren is, begon ze postzegels te verzamelen. 
„Nu leer ik van alles over China, doordat ik bekijk 

wat er op de postzegel staat�, vertelt ze. „Ik heb een 
serie postzegels over de tempels, de natuur en de 
dieren, zoals de panda. Het verzamelen doe ik zo: als 
ik een zegel krijg, of met iemand ruil, dan ga ik eerst 
kijken wat er allemaal op te zien is. Daarna zoek ik 
of er nog meer zegels van dat onderwerp te vinden 
zijn. Als dat lukt, dan zet ik die zegels bij elkaar in 

mijn album. Dat is dan mijn thema�. Het 
postzegelalbum van Isa-Mei bevat een aantal van die 
themabladen. „Dus je verzamelt niet alles van een 

land?� vragen we. Isa moet lachen. „Weet je wel hoe 
groot een land als China is? Die geven zoveel 
postzegels uit, dat het niet mogelijk is die allemaal te 
verzamelen! Nee, ik zoek een onderwerp, een thema, 
dat is veel interessanter. Ik leer er over terwijl ik 
verzamel! En over een tijdje houd ik een spreekbeurt 

over mijn verzameling. Handig toch?� 

Postzegels verzamelen 
 
Ik ben sinds 1985 verzamelaar van postzegels. Vanaf 
het begin heb ik alle postzegels bij elkaar gehouden 
maar hoofdzakelijk verzamelde ik Nederland en 
sport/olympische spelen. Ik ben vanaf 1990 lid 
geworden bij Postzegelvereniging Susteren en vanaf 
1993 lid van Postzegelvereniging Gelre-Gulick-Echt. 
Bij beide verenigingen heb ik bestuursfuncties 
uitgeoefend en ik ben Voorzitter geworden van 
Postzegelvereniging Susteren. Op een veiling van 
Postzegelvereniging Gelre-Gulick heb ik voor de 
gein 2 stockboeken van China gekocht, hoofdzakelijk 
omdat mijn vrouw de motief zegels, bonsai en bomen 
prachtig vond. Toen ik de boeken gekocht had 
kwamen twee heren mij vragen of ze de boeken 
konden kopen, de heren hadden aan de bar gezeten 
en de kavel China was aan hun neus voorbij gegaan 
(waren speciaal voor deze boeken naar deze veiling 
gekomen).  Vanaf deze tijd heb ik een abonnement 
genomen op nieuwtjes van China. Op alle beurzen 
waar ik toen kwam heb ik heel veel postzegels van 
China gekocht. Ik kocht toen der tijd op de 
Bouwbeurs in Antwerpen en op Duitse beurzen (in 
Essen en Köln) stockboeken, albums en mapjes van 
China voor zeer lage prijzen. Stockboeken en mapjes 
voor een paar honderd Belgische francs. Ik heb toen 
een hoeveelheid van wel 50 stockboeken met diverse 
Albums bij elkaar verzameld, de mapjes, enveloppen 
en losse zegels niet meegerekend. Vanuit mijn werk ( 
Boekhouder / Personeelszaken ) van een bedrijf, 
werkzaam over heel de wereld kreeg ik veel 
postzegels (Europa, China, Hongkong  etc. Ik ben 
toen ook lid geworden van de Studiegroep China 
Filatelie. Sinds ik met vervroegd pensioen ben heb ik 
meer tijd voor het uitzoeken en verzamelen. Sinds 
een paar jaar ben ik Voorzitter van 
Postzegelvereniging Gelre-Gulick-Echt-Susteren. De 
2 verenigingen zijn in 2009 samengegaan en ik was 
hiervoor al Voorzitter van Postzegelvereniging 
Susteren.  
Ik heb een leuke verzameling China, Hong Kong, 
Macao, Indo China, Nederland en Olympische spelen 
(uit diverse Europese landen). 
Onze vereniging heeft een eigen website waar alles te 
vinden is over de vereniging en alles betreffende 
nieuwtjes, rondzendingen, clubgebeuren, site voor te 
koop aangeboden en gevraagde postzegels, beurzen 
in Limburg en omstreken en ons eigen clubblad wat 
ik verzorg. Ik verzorg binnen onze vereniging 
veilingen en dialezingen en sinds september 2010 
heb ik ook kavels staan op de veilingen van de China 
Filatelie en D & O veiling en Ebay. Ik hoop nog lang 
plezier te hebben met het verzamelen van postzegels.  

Vic Bours 
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Het jaar van het Konijn 
 
Bizzy Bee 

 
Op 22 Januari is het zover, dan gaat de Chinese 

bevolking in ons land en verspreid over de 

wereldbol feest vieren. En dat gaat meestal zo’n 

vijf dagen in beslag nemen. Dagen voor deze 

datum trekken ze per trein  of ander 

vervoermiddel naar de plaats waar hun familie 

is gevestigd voor een groot eetfeest. 

 

 
 
Kunt U zich nog  het vorig artikel herinneren 
over het jaar van de tijger?? De voorspelling dat 
het een roerig jaar zou worden, vooral in de 
politiek is uitgekomen. 
Met het jaar van het konijn gaat alles stukken 
rustiger. 
Maak van de gelegenheid gebruik om uit te 
rusten want het volgende jaar wordt beslist 
vermoeiender. 
Nodig dus  vriendjes of kennissen uit voor een 
etentje of lees jezelf suf in een luie stoel voor het 
haardvuur,want dat is er het komende jaar niet 
bij. Dit jaar: het jaar van het konijn is een goed 

jaar voor diplomaten en advocaten want er staan 
de nodige veranderingen van ‘s lands wetten op 
stapel. Zij die daarmee te maken krijgen (‘s 
lands schatkist) varen er wel bij. 
 
En hoe ziet het komend jaar er voor je uit? Een 
voorspelling voor iedereen die geboren is onder 
de verschillende tekens van de Chinese cyclus: 
DE RAT: Het is oppassen geblazen! Ga op in de 
massa en probeer niet op te vallen. 
DE BUFFEL: Geen ideaal jaar: doch veel zaken 
gaan de goede kant op. Je kunt in ieder geval in 
rust en vree je werk doen. 
DE TIJGER: Gebruik de overheersende stilte en 
rust uit. De tijger hoeft niets  te vrezen. 
HET KONIJN: Een heerlijke tijd om weg te 
dromen voor een houtvuur, haal vrienden in huis 
en geniet van een goed leven. 
DE DRAAK: Hem wordt niets in de weg gelegd 
om te blijven schitteren onder zijn maten. Ook 
die genieten mee van zijn plezier. 
DE SLANG: Een succesvol jaar voor hen die in 
dit jaar geboren zijn. Rust uit en geniet van vele 
maaltijden. 
HET PAARD: Een goed jaar voor romantiek, 
werk en het sociale gebeuren, misschien zelfs 
iets in de politiek. 
DE GEIT:  Eindelijk….nu  valt het mensen op! 
Verwacht uitnodigingen voor feestjes en reünies. 
Mensen houden van uw gezelschap. 
DE AAP: Een bijzonder goed jaar voor al uw 
zaken Het jaar is gewoon fantastisch  hoe je het 
ook bekijkt. 
DE HAAN: Nog steeds flink aangeschoten van 
het vorige jaar. Hij blijft in de verdediging en 
onderneemt niets nieuws. 
DE HOND  Nu is de tijd om uit te rusten en je 
gelukkig te voelen, ga trouwen als je hiervoor de 
kans  krijgt. 
HET VARKEN: Alles gaat goed vooropgesteld 
dat er niet iets van een recht  zaak in de lucht 
hangt..Probeer die dan te allen tijden te 
vermijden zelfs al zou je dat gezichtsverlies 
opleveren. 
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Russische post in China: Juliaanse of Gregoriaanse data? 
 

Marc Symens 

 
Toen ik, ondertussen meer dan 25 jaar geleden, 

eens een eerste dia-lezing  gaf met een algemeen 

overzicht van de stempels in gebruik rond 1900 

in China, vroeg iemand mij hoelang zo’n brief 

dan wel in 1900 van China naar Europa 

onderweg was.  In alle schaamte moest ik toen 

bekennen dat ik daar nog niet eerder grondig 

naar gekeken had.  Ik hield het toen op “een 

paar maanden ongeveer, soms langer”, wat 

uiteindelijk een lichte overschatting bleek te zijn.  

 
Met blijvende grote interesse voor de stempels 
zelf, tracht ik de laatste jaren mijn verzameling 
meer op te bouwen in functie van de 
postgeschiedenis, dus met bijzondere aandacht 
voor de gebruikte tarieven en postroutes.  
Daardoor is het ondertussen voor mij wel 
duidelijk geworden: in 1900 was een brief van 
China naar Europa verzonden via een route 
“over zee” (de snellere route “via de 
Transsiberische spoorlijn” bestond in 1900 nog 
niet) normaliter iets meer dan een maand 
onderweg om het traject Shanghai – Europa af te 
leggen (nooit minder dan 31 dagen). 
 
Hoelang een poststuk onderweg is kan men 
natuurlijk gemakkelijk zelf bepalen indien er een 
vertrek- en aankomststempel aanwezig is.  Rond 
1900 is dat overigens meestal het geval.  Maar 
opgelet met de interpretatie van de stempels in 
gebruik in de kantoren van de Russische post in 
China: daar staat de datum soms volgens de 
(oude) juliaanse kalender en soms volgens onze 
gewone (gregoriaanse) kalender genoteerd!  Hoe 
zit dat juist in elkaar? 

De Juliaanse kalender is de van oorsprong 
Romeinse kalender (genoemd naar Julius 
Caesar) die in 45 v.Chr. werd ingevoerd en 
vervolgens in het grootste deel van de Christelijk 
wereld gebruikt werd.  Een jaar van de Juliaanse 
kalender is in werkelijkheid gemiddeld elf 
minuten langer dan een tropisch jaar.  Daardoor 
loopt de kalender in duizend jaar 7,8 dagen 
achter op de zon.  Zo was in de 16de eeuw de 
afwijking opgelopen tot 10 dagen. 

Om deze fout recht te zetten bepaalde Paus 
Gregorius XIII daarom dat op 4 oktober 1582 
onmiddellijk 15 oktober 1582 zou volgen en dat 
alle schrikkeljaren op een vol eeuwtal dat niet 
door 400 deelbaar is van dan af zouden 
vervallen.  Zo ontstond onze (Gregoriaanse) 
kalender die vervolgens  slechts langzaam buiten 
de geheel katholieke landen werd aanvaard, in 
Rusland pas in 1918.   De Russische stempels 
vermelden dan ook tot 1918 normaliter de datum 
nog volgens de (oude) Juliaanse kalender!  
 
Het is daarom belangrijk te beseffen dat je, om 
de datum te kennen volgens onze gewone 
(gregoriaanse) kalender, bij elke juliaanse 
datum vanaf 1 maart 1800 (juliaans) tot met 28 
februari 1900 (juliaans) steeds 12 dagen moet 
bijtellen; (29 februari 1900 (juliaans) is 
volgens onze (gewone) kalender 13 maart 
1900) en vanaf 1 maart 1900 (juliaans) steeds 
13 dagen moet bijtellen. 
 
Bijvoorbeeld:  
1 V 1899 - Juliaans: is volgens onze gewone 
kalender: 13 mei 1899 
1 VIII 1902 - Juliaans: is volgens onze gewone 
kalender:  14 augustus 1902 
 
Maar zoals hoger gesteld:  in de stempels in 
gebruik in de kantoren van de Russische post 
in China staat de datum soms volgens de 
(oude) Juliaanse en soms volgens de gewone 
(Gregoriaanse) kalender. 
(In dit verband spreekt men dan ook soms van 
de Russische (i.p.v. Juliaanse) en de Westerse 
(i.p.v. Gregoriaanse) kalender.) 
 
Een voorbeeld:  hoe zit dat nu met de datums in 
van de stempels van Chefoo en Shanghai op de 
hierbij afgebeelde prentbriefkaart?  Zijn ze 
allebei gewoon allebei volgens de (oude) 
Juliaanse kalender, allebei volgens onze 
(Gregoriaanse) kalender, of één van beide 
volgens de Juliaanse en de andere volgens onze 
kalender ?
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Vertrekstempel  CHIFU / POCHTOVAYA KONTORA, 26 IX 1900 van de Russische post in Chefoo 

Transitstempel  SHANKHAI /POCHTTOV. KONTORA, 1 OKT 1900 van de Russische post in 

Shanghai 

Aankomststempel REICHENBERG/STADT, 8/11 v 00 = 8 november 1900 

Frankering 2+3 kopeke (opdrukzegels voor gebruik in de kantoren van de Russische post in China) 

 
a) Is de datum van de transitstempel 

SHANKHAI /POCHTTOV. KONTORA 
volgens de (oude) Juliaanse kalender ? 

In dat geval zou 1 OKT 1900 (juliaans) gelijk 
zijn aan 14 oktober 1900 (gregoriaans); maar 
dan zou het traject Shanghai – Reichenberg in 25 
dagen gerealiseerd zijn geweest (14/10-8/11), 
wat absoluut onmogelijk was in 1900. 
Besluit: de datum in de stempel van de 
Russische post in Shanghai op deze kaart is met 
zekerheid volgens onze (Gregoriaanse) kalender: 
1 oktober 1900.  Het traject Shanghai – 
Reichenberg werd in 38 dagen afgelegd (1/10 – 
8/11), wat een normale duur hiervoor was. 
 
b) Is de datum van de vertrekstempel CHIFU / 

POCHTOVAYA KONTORA volgens de 
(oude) Juliaanse kalender ? 

In dat geval zou 26 IX 1900 (juliaans) gelijk zijn 
aan 9 oktober 1900 (gregoriaans); maar dat is 
onmogelijk want er is al een later geplaatste 
stempel van Shanghai van 1 oktober 1900 
(gregoriaans). 
 
Besluit: de datum in de stempel van de 
Russische post in Chefoo op deze kaart is met 
zekerheid volgens onze (Gregoriaanse) kalender: 

26 september 1900 (en gelijk aan de datum 
waarop de kaart in Chefoo door de afzender op 
de beeldzijde werd gedateerd).  Het traject 
Chefoo – Shanghai werd in 5 dagen afgelegd 
(26/9-1/10), wat een normale duur hiervoor was. 
 
Voor deze kaart geldt dus dat beide stempels 
volgens de gewone kalender zijn; iets wat zeker 
helemaal niet zomaar vanzelfsprekend is, want 
van beide stempeltypes bestaan voorbeelden 
waarbij in de stempel wel degelijk de Juliaanse 
datum vermeld staat !!! 
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Russische post in China 
 

Rob Ronde 

 
In een veilingcatalogus van een Nederlands 
veiling bedrijf kwam ik onlangs de afgebeelde 
brief tegen. 
De brief is vervoerd met de Trans Siberië expres.  
Deze trein reed op 3 december 1898 voor het 
eerst het traject Moskou - Tomsk.  Einde 1901 
was het traject tot en met Port Arthur en Dairen 
voltooid en werd het voor de Russische post 
mogelijk briefwisseling via die Transsiberische 
spoorweg te verzenden.  Briefwisseling van de 
Chinese post kon ook mee via deze route naar 
Europa verstuurd worden, mits er een frankering 
in Russische kopeken werd op aangebracht. 
 
Deze aangetekende brief van de Duitse 
bezettingbrigade van Tientsin, op achterzijde 
gefrankeerd met 20 cents (10 cents briefport + 
10 cents aantekenrecht), is verstuurd vanuit het 
Chinees postkantoor in Tientsin op 7 september 
1903 (de datum is niet goed leesbaar, maar kan 
mede afgeleid worden uit de 
inschrijvingsnummer 14861 in de R-stempel van 
Tientsin(China)). 

Per spoor werd deze brief naar de Chinese post 
in Newchwang gebracht, waar die waarschijnlijk 
2 dagen later op 9 september 1903 zal 
aangekomen zijn. 
De Chinese post leverde vervolgens deze brief, 
waarbij zij eerst de 20 cents door 20 kopeken (10 
kopeken briefport + 10 kopeken aantekenrecht) 
had vervangen, af aan de Russische post in 
Yingkow. 
 

 
 
Dit kleine Russische postkantoor van Yingkow 
(=Inkou) lag bij een belangrijk beginpunt van 
een aansluitingsspoor op de Transsiberische 
spoorweg. 
In dat kantoortje van Yingkow werd, mogelijk 
nog dezelfde dag (de datum in de stempel is niet 
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leesbaar), de Russische frankering ontwaard met 
een “N° 13 POLEV.POCHT.KON / PRIAMUR 
OKR.”-stempel (“veldpostkantoor 13”) en werd 
een R-strookje op de brief gekleefd met nr 644.  
 
Vanuit Inkow volgde deze brief dan verder het 
traject Inkow - Moukden - Harbin - Chita - per 
ferry over het Baikalmeer - Omsk - Moskow - 
Warschau - Gross-Lichterfelde. 
De stempel van Warschau vermeldt: 17 IX 1903 
(juliaanse kalender), dat is 30 september 1903 
volgens onze kalender. 
De datum in de aankomststempel van Gross-
Licherfelde (bij Berlijn) is van (vermoedelijk) 
1.10.03, dus 1 oktober 1903. 
 

In het totaal was deze brief, verzonden via de 
Transsiberische spoorweg, 24 dagen onderweg 
(7/9 – 1/10/1903) om vanuit Tientsin in 
Duitsland ter bestemming te geraken. 
Overzee zou zo’n brief daar zeker een 35-tal 
dagen (of meer) over gedaan hebben ! 
Vanaf oktober 1903 zou deze route “via de 
Transsiberische spoorweg” voor het eerst voor 
alle UPU-postverkeer mogelijk worden. 
 
Geraadpleegde literatuur:  

 “Stamps of the Russian Empire Used Abroad, 
S.D. Tchilinghirian, W.S.E. Stephen, (1959)” 
 “Route de Sibérie, M.Bédin & J. Gautherin, 
(2008)” (Chine et Philatelie VI) 
 

 

Ommuurde steden en stadjes in China 
 
Hendrik Oranje en Rob Ronde 

 
Tot halverwege de 20e eeuw kwam er als de 

Chinezen een stad bouwden ook altijd een muur. 

Het Chinese karakter dat het dichtst komt bij het 

woord  'stad'  is  cheng, het zelfde karakter 

waarmee het woord 'muur' wordt aangeduid.  
 

    
 

De verboden stad in Peking is ommuurd 
 

Omwalde nederzettingen, waarvan sommige 
omgeven werden door grachten, bestonden in 
heel China al vanaf het 4e of 3e millennium v. 
Chr. Neolithische wallen bestonden uit lagen 
aangestampte aarde, meestal vierzijdig, al zijn er 
ook ovale gevonden. 
De vierzijdige wal bleef de voornaamste 
karakteristiek van de Chinese stad of het stadje 
in heel de 7e eeuw, al werd de met stukken puin 
of hout verstevigde aangestampte aarde van 
lieverlee vervangen door baksteen. Men denkt 
dat de wallen aanvankelijk ter verdediging 
dienden of om grenzen te markeren. Maar 
naarmate het wapentuig en de oorlogvoering 

geraffineerder werden, werkte zo'n wal minder 
effectief als verdedigingslinie. Desondanks 
gingen de Chinezen door met het ommuren van 
hun steden en stadjes en gaven zo te kennen dat 
het doel ervan ten dele altijd symbolisch was 
geweest. 

 

    
 

Ommuringen van bouwkundige objecten 
 

Het concept van de vierzijdige wal is zo 
fundamenteel voor de Chinese visie op ruimte, 
dat niet alleen elke pre moderne nederzetting 
wallen had, maar ook de ruimte erbinnen, van 
het meest uitgestrekte klooster of rijksgebouw 
tot het nederigste huisje. Zo kon een keizerlijk 
klooster in de hoofdstad omgeven zijn door een 
bepleisterde of bakstenen muur en versierd zijn 
met keramische tegels. Een kleiner 
tempelcomplex kon een galerij hebben met 
houten pilaren ter ondersteuning en open zijn 
aan de kant van het binnenhof. Een huis van een 
koopman had misschien een gepleisterde 
voorkant, terwijl de zijmuren aan die van de 
buren grensden. 
Binnen of aangrenzend aan de hoofd muren van 
de hoofdsteden van de meeste Chinese staten 
was een kleiner ommuurd terrein. Daar 
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bevonden zich het paleis van de vorst en de 
rijkskantoren. In de laatste decennium van de 3e 
eeuw v. C., onder de Han-dynastie, werd de 
Chinese hoofdstad Chang' an gebouwd.  
De stad werd uitgebreid tijdens de 1e eeuw v. C. 
- tegen het begin van de christelijke jaartelling 
namen vijf  ommuurde paleizen complexen ten 
minste de helft van de ruimte in binnen de 
stadsmuren. Tegen de Periode van verdeeldheid  
( 4e tot 6e eeuw ) kent elke rijkshoofd stad in 
China een ommuurd gebied, dat 'Paleis stad' of  
'Binnenstad' heet en dat bestemd is voor de vorst 
en zijn regering en dat tevens de vastgestelde 
buitenmuur is. Vanaf de 6e eeuw werden 
stedenbouwkundige plannen vaak ontworpen 
volgens het voorbeeld van Chang' an, toen het de 
hoofdstad van de Sui en de Tang was (581-907). 
Van Japan tot Mongolië zijn er steden en stadjes 
die door de Chinese stedenbouw werden 
beïnvloed, nog steeds overblijfselen te zien van 
omheiningen, wijken en poorten.  
Zo was ook de wijk waar buitenlandse 
ambassades waren gevestigd  in Peking door een 
muur omgeven. Deze muur bleek bij het 
uitbreken van de Boxer opstand goed van pas te 

komen. Uiteindelijk heeft het ambassade 
personeel zich de Boxers met behulp van deze 
muur van het lijf gehouden. Wel zijn een aantal 
ambassades door de boxers bezet en na de 
beschietingen was er van een flink deel van de 
gebouwen niet meer dan een ruïne over. 
 

 

Geraadpleegde literatuur: 

China, redactie Edward L. Shauhnessy,  
Internet, Wikipedia.  
Michel Mittel und Ost Asien 2006.  
Stanley Gibbons stamp catalogue part 17 China.  
Eigen archief. 
 
 

De Japanse bezetting van Nederlands Indië II 
Vic Vente 
 

Een eerste artikel over de Japanse bezetting van 

Nederlands Indië stond in het vorig nummer van 

het Bulletin. Dat ging vooral in op de uitgiften 

voor het bezette Java. In dit tweede deel richten 

we ons op de uitgiften voor Sumatra. 

 

Sumatra 
Het postverkeer op Sumatra, dat in de eerste tijd 
verboden was, werd zo’n 2 maanden na de inval 
geleidelijk hersteld. In eerste instantie werd 
gebruik gemaakt van de zegels van Japan en 
opdrukzegels van Malakka. 
Bij gebrek hieraan werden de oude Nederlands 
Indische zegels voorzien van een opdruk 
gebruikt. echter zonder beeltenis van de 
koningin. 
Alleen de oostkustprovincie, die blijkbaar over 
voldoende zegels beschikte, kende geen opdruk. 
 
Komt men zuidelijker dan nemen de regionale 
opdrukken toe. 
Al spoedig werd er orde geschapen, door 
invoering van Japanse opdrukken  
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Gebruikte zegels van Japan en Malacca 
 

De opdrukken waren met de karakters voor: 
Dai nippon     Groot Japan 
Dai nippon yubin   Groot Japanse posterijen     
 

 
 

Locale opdrukken op zegels Ned. Indië 
 

De verscheidenheid van deze opdrukken is groot 
omdat ze regionaal werden vervaardigd. 
Tenslotte werden, nadat ook de administratieve 
zelfstandigheid van Sumatra tot stand gekomen 
was, uniforme opdrukken en een serie normale 
zegels in omloop gebracht. 
Op de lokale overdrukken kom ik later terug. 
 

 

 

 
 

Definitieve serie Sumatra 1943 

1 cent  grijsgroen   Batak huis 
2  cent lichtgroen  idem 
3   cent  groenblauw  idem 
3,5  cent rood   Menangkabau huis 
4  cent  ultramarijn   idem 
5  cent  oranje   idem 
10  cent  blauw   Karbouwspan 
20  cent lichtbruin  idem 
30  cent violetrood  Tobameer 
40  cent bruin  idem 
50  cent  olijfbruin  Karbouwengat 
1  roepiah  violet  idem 
 

 
 

Van deze serie bestaan getande kleurproeven, 
verder ongetande proeven (zie afbeelding). 
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De belevenissen van een China verzamelaar! 
 

Tjoan Jo 
 

Als jongetje van 12 kwam ik als geboren 
Amsterdammer,  al op de postzegelmarkt aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal. Ben gestopt als 
postzegelverzamelaar in mijn studententijd, 
omdat ik zo nodig in Spanje wilde rondtoeren.  
Ik ben weer begonnen met verzamelen toen ik 
begon te werken en ik in een omgeving terecht 
kwam, met bestuurders van de 
postzegelvereniging van mijn werkgever. Ben 
weer begonnen met het verzamelen van de 
traditionele gebieden: Verenigde Naties, 
Verenigd Europa, Spanje en Engeland (gelukkig 
op tijd verkocht!). Een studievriend van mij, 
later postzegelhandelaar geworden, wees mij op 
het verzamelgebied van mijn verre voorouders, 
t.w. China.  
Op de postzegelmarkt bewaarden de handelaren 
de rommeltjes China, met de opmerking: “Jo, ik 
heb nog wat Chineesjes voor je”. Daar heb ik 
nooit tijd voor genomen om dat uit te zoeken, 
maar ze gingen altijd ongezien in een kartonnen 
doos, evenals mijn abonnement van de 
Nieuwtjesdienst (heb nog vele nieuwjes-
zendingen van Joop Wiebes ongesorteerd liggen 
en van Dick van Eijl nog alles).  
Heb in de afgelopen jaren vele mooie en unieke 
spullen van het verzamelgebied China in mijn 
handen gehad. En verder een prachtig netwerk 
opgebouwd met o.a. N.C.Yang, Unitrec (pakjes 
van 100 blokken: met een dispuut, dat ik blok 31 
maar 1x wilde hebben i.p.v. 3x. Kreeg die 2x 
voor kostprijs i.p.v. terugsturen), Sun Philatelic, 
Zhao, Graessler, Gero Gonser en in Nederland 
met de fa. Muis aan het Singel en natuurlijk ook 
met D. en O. Trading (in het bijzonder Hendrik 
Oranje, met zijn kennis, ervaring en zeker 
geduld tegenover mij!).   
Genoten heb ik van de opgebouwde kontakten 
tijdens de jaarlijkse Essener Briefmarkenmesse, 
waar in de beginfase een aparte ruimte was 
gereserveerd voor “verzamelaars” 
ruilhandelaren. Aldaar heb ik ook mijn 
filatelistische steun en toeverlaat ontmoet wijlen 
Harry Schelter uit Bremen, lid van de 
Forschungsgemeinschaft China Filatelie, en ook 
een goede bekende van de huidige voorzitter, de 
heer Haveman.  

Ik ben Harry zeer erkentelijk, want hij heeft mij 
en ook mijn echtgenote de geneugten van een 
Kurort leren waarderen en ondanks mijn drukke 
baan kon ik 3x per jaar een extra lang weekend 
in Bad Rothenfelde postzegelen met vrienden uit 
het  Duitse netwerk en uitrusten. Net als Harry 
Schelter heeft mijn directe familie geen enkele 
affiniteit met mijn “Kleine papiertjes hobby”. 
Hij heeft in een tijdsbestek van enige jaren zijn 
hobby tot nul weten  af te bouwen en daar in zijn 
laatste levensjaren ook van genoten.  Met zijn 
opgedane ervaringen  heb ik 5 jaar geleden 
besloten  een vergelijkbaar afbouwproces met 
succes door te maken.   
Mede door de al jarenlange opgebouwde goede 
kontakten met D. en O. trading komen de in mijn 
jongere jaren verzamelde China rommeltjes goed 
terecht en geniet ik nu met het doorploegen van 
“genoemde” partijtjes China zegels. Ook de 
tientallen jaren geleden gedane ruiltransactie met 
een postzegelhandelaar in Utrecht, waarbij ik 
een partijtje blokken VRC ruilde voor honderden 
vellen “goedkope” postzegels o.a. van Noord-
Oost China komt nog steeds met plezier terug op 
mijn netvlies.  
Ik realiseer me nu, dat ik vanuit mijn genen, toch 
meer een Chinese rommelverzamelaar ben 
geweest dan de veelal serieuze verzamelaar van 
China postzegels hier in de Westerse wereld. 
Aan het verzamelen van aantallen van dezelfde 
serie heb ik op mijn manier erg veel vreugde 
beleefd en ik ben voorts dankbaar, dat ik 6 jaar 
Uw secretaris heb mogen zijn. 
Voor de toekomst verwacht ik, dat ook de zegels 
na 1980 een upgrading (in ieder geval de 
blokken!) gaan krijgen en dan blijf ik tenminste 
nog in de running om de nieuwtjes (in aantallen) 
van Wiebes en Dick van Eijl te mogen  ordenen. 
 

 



China Filatelie 2010 22 

Bezoek aan China National Philatelic Corporation in Beijing 
 

Dick van Eijl 

 
Na ruim 19 jaar was ik weer terug in Beijing. 
Het begin van mijn vakantiereis door China.  
 
Vanaf 1984 tot 1991 ben ik met tussenpozen 
werkzaam geweest in Beijing en heb toen ook 
kennis kunnen maken met de Chinese postzegels 
door met regelmaat het thuisfront te voorzien 
van brieven en kaarten. Van jongsaf  verzamelde 
ik postzegels en kreeg ineens de mogelijkheid 
een voor mij wat minder bekend werelddeel 
filatelistisch op de kaart te brengen. Op diverse 
plaatsen kon je een met zijde bekleed mapje met 
verschillende postzegels met een kleine toeslag 
kopen en zo zelf allerlei fraaie zegels opplakken 
en bewaren. Precies 5 dagen deed de post erover 
en ik heb menigmaal iemand kunnen verrassen 
met een verjaardagskaart die exact op de juiste 
dag werd bezorgd. Toen in 1991 mijn 
werkzaamheden er daar op zaten, stopte ook 
ineens mijn aangelegde verzameling. Totdat 
iemand mij attent maakte op het bestaan van de 
Studiegroep China Filatelie en de 
nieuwtjesdienst. Mede dankzij Joop Wiebes 
bleef de stroom met die prachtige Chinese zegels 
doorgaan. Inmiddels heb ik die taak van de 
“nieuwtjes” overgenomen en heb zo mijn contact 
met China kunnen onderhouden. 
Nu was mijn kans om kennis te maken met mijn 
contactpersoon. Je bent toch benieuwd aan wie 

je met enige regelmaat onze wensen doorgeeft. 
Na een telefoontje vanuit het hotel werd op 
maandagmorgen 6 september afgesproken om 
samen met mijn vrouw een bezoekje te brengen. 
Iets ten zuiden van het Tianmen plein, niet ver 
van mijn hotel, bevindt zich het nog vrij nieuwe 
kantoor van de China National Philatelic 
Corporation (zie foto). 
 

 
 
We zijn die morgen hartelijk ontvangen en we 
hebben een goed gesprek gehad met mijn 
contactpersoon en zijn manager, hebben kunnen 
vertellen van onze studiegroep en we hebben o.a. 
ons bulletin met persoonlijke postzegels 
overhandigd.  
Met plezier denk ik terug aan de ontmoeting en 
ik weet nu in ieder geval wie er zich aan de 
andere kant van de lijn bevindt. 

 

 
 
Op de foto sta ik samen met mijn vrouw in de fraai ingerichte ontvangstkamer met geheel links mr. 
Shan Lijiang en geheel rechts zijn manager mr. Wu Di. 
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Uiteindelijk geen FAKE maar werkelijkheid… 
 

 
 
Peter Fidder 

 
Over de Shenzhou VII vlucht in September 2008 

was nogal wat te doen in de media. De Chinese 

staatsmedia publiceerden al een artikel, dat de 

eerste nacht in de ruimte beschreef, nog voor dat 

de lancering plaats vond. 

Het Xinhua agentschap, dat de reputatie had veel 
aan staatspropaganda te doen, trok het bericht 
later terug and wijtte het aan een ‘’technische 
fout”” 
Het artikel beschreef het Shenzhou ruimteschip 
dat de aarde omcirkelde en gaf een conversatie 
weer tussen de astronauten ofwel taikonauten, 
zoals ze in China zeggen. 
Desalniettemin moest deze ambitieuze bemande 
ruimtemissie zorgen voor de eerste Chinese 
ruimtewandeling. 
Deze hele fake situatie deed er uiteindelijk niets 
toe. 
De feiten waren gewoon dat de raket op 25 
september 2008 vertrok van het Jiuquan Satellite 
Launch Center in de noordelijke Gansu 
provincie. Zhai Zhigang, Liu Boming, and Jing 
Haipeng, allen straaljagerpiloten en hun 
Shenzhou VII ruimteschip knalden de ruimte in 
door middel van hun Long March 2F raket. 
Tevens was deze lancering de eerste die LIVE te 
zien was op de Chinese TV en zelfs de 
buitenlandse media werd toegestaan de lancering 
bij te wonen. 
De Shenzhou VII, China’s derde (!) bemande 
ruimtemissie voerde een aantal 
wetenschappelijke experimenten uit en was 
voornamelijk gebouwd om de technische know-
how uit te breiden voor het bouwen van een 

ruimte station of  zelfs in de toekomst een man 
of vrouw op de maan te zetten. 
De Shenzhou VII landde op 28 september 2008 
weer veilig op aarde. 
Natuurlijk is er van zo’n lancering weer genoeg 
te vinden op postzegelgebied, zoals: 

 
Taikonaut Jing Haipeng met herdenkingsstempel 

van de Shenzhou VII 

 

 
 

Stempel ruimtewandeling van de Shenzhou VII 

 
In Beijing kocht ik een setje van 6 zogenaamde 
pre-stamped postcards, verpakt in  een 
aantrekkelijk kartonnen hoesje (zie boven). 
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Nieuwe uitgiften Republiek China (Taiwan) 
 

21 mei 2010           Kevers (DEF 132) 
 

 
 

Om de kennis van de natuur te vergroten werd 
een viertal zegels uitgegeven met op Taiwan 
voorkomende kevers 
$ 0,75  (2,0)  Erythrus formosanus; rood 
lichaam, zwarte poten. 
$ 2,50  (2,0)  Rosalia formosa conviva; oranje-
rood lichaam met zwarte stippen. 
$   5     (60)   Aphrodidium feldermannii yuagii; 
vanwege de geur “muskus kever”. 
$  25    (95)  Anoplophora hosfeldi tonkinensis; 
zwat-wit lichaam met behaarde buik. 
 
1 juni 2010  100 jaar Padvindsters (COM 316) 
 

    
 

Om het eeuwfeest van de Padvinderij voor 
Meisjes aandacht te geven werd een tweetal 
(vierkante) zegels uitgegeven. 
$   5 (0,99) Gele zegel met twee handen/duiven 
als symbool 
$ 25 (0,90) Roze zegel;duif met gekleurde linten 
die twee verweven harten vormen. 
 
17 juni 2010   Aanvulling op Bloemen IV (DEF 
129) 
Aanvulling op de begin mei 2010 en daarvoor 
uitgegeven bloemenzegels. Afbeeldingen van 
deze zegels zijn helaas niet beschikbaar. 
$   1   (5,0)  Calliandra emarginata 

$ 3,5  (4,0)  Lantana camara 
$   7   (3,0)  Michelia champaco 
$  10  (20)   Delonix regia 
$  12  (10)   Tabebebuia chrysantha 
$  20 (6,5)   Ixora chinensis 
 
22 juni 2010  Beeldhouwkunst (SP 545) 
 

 
 

Huang Tu-shui (1895-1930) was de eerste 
beeldhouwer op Taiwan die westerse en 
traditionele elementen combineerde. Een van 
zijn meesterwerken is  “De Waterbuffels” 
$ 25 (0,9) Velletje met in reliëf gedrukte zegel 
waarop drie buffels en twee herdertjes staan  
 
7 juli 2010   Reis naar het Westen (SP 546) 
 

       
 

     
 

Een viertal zegels met afbeeldingen van 
gebeurtenissen uit de klassieke roman “Reis naar 
het Westen”. 
$   5  (1,0)  Apenkoning krijgt nieuwe naam van 
de leermeester 
$   5  (1,0)  Apenkoning eet van de verboden 
vruchten 
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$  12 (0,9)  Tijdens schaakpartij wordt de vijand 
in een droom onthoofd 
$ 25  (0,9)  Apenkoning steelt ginseng vruchten 
en vernielt de tuin; maar de Godin van de 
Genade herstelt de tuin. 
 

28 juli 2010  Vuurtorens  (SP 547) 
 

 

 
 

Na de eerste uitgifte van rondom Taiwan staande 
vuurtorens in 1989 is hier weer een viertal zegels 
met dit onderwerp 
$   5  (1,0)  Keelung eiland vuurtoren uit 1980, 
aan de noordkust 
$   5  (1,0)  Open staalconstructie (1914); op een 
zandbank voor de westkust boven Tainan. 
$ 10  (0,9)  Pai Sha vuurtoren (1901) op het 
zuidwestelijk puntje van Taiwan 
$ 25  (0,9)  Vuurtoren uit 1929 op het eiland Liu 
chiu voor de zuidwest kust. 
 
9 augustus 2010  Moderne Kunst (SP 548) 
 

 
 

Een vervolg op de reeds in de vorige jaren 
uitgegeven zegels met moderne kunst. Nu een 
paartje met afbeeldingen van twee schilderijen 
uit het Museum voor Schone Kunst. 
$  5  (1,0) Bamboebosje in de vroege zomer 
(Tsai Yun-yan 1908-1977) 
$ 25 (1,0) Perenleiboom in volle bloei (Lu Yun-
sheng 1913-1968) 

De twee zegels zijn verbonden met een verticale 
strook met daar op “2010 verzamel postzegel 
dag”. 
 
9 september 2010  Klassieke Schilderkunst  (SP 
549) 
 

 
 

Deze keer een rond velletje (0,9) met daarin drie 
zegels ($ 5, $5 en $25) met daarop ouwe mannen 
in het bos op de Hsiang Shan (geurige berg) 
(Sung dynastie 960-1127). 
De drie zegels worden op het velletje gescheiden 
door een pijnboom en keien.. 
Op de zegel rechtsboven twee oude heren aan 
het lezen in een bamboebos en één op de 
achtergrond. De zegel rechtsonder toont drie 
converserende heren en één die met een bloem in 
de hand rond danst. Op de linker zegel zitten 
twee te schaken en een toeschouwer. 
 
28 september 2010  Grote Leermeesters (SP 
550) 
 

    
 

Om de traditionele opvoed methoden nog eens 
een extra bekendheid te geven  werd een tweetal 
zegels met de twee Grote Leermeesters, Zu Xi  
(1130-1200) en Confucius (551-479 v.Chr.) 
$  5  (1,0)  Zegel van Zu Xi  van $ 4,00 uit 1970 
met boek op achtergrond 
$ 25 (0,9)  $ 8,00 zegel van Confucius uit 1972 
ook op een boek. 
4 oktober 2010   Zeeschelpen IV  (SP 551) 
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Taiwan, omgeven door de zee en oceaan, kent 
vele zeeschelpen. Hier de vierde uitgifte van vier 
zegels. 
$  5  (1,0)  Thatcheria mirabilis; met opvallende 
spiraal 
$  5  (0,9)  Tibia martinii; met kleine tandjes aan 
de zijkant 
$ 12 (0,9)  Stellaria solaris; als een stralende ster 
$ 12 (0,9)  Rapa rapa; vorm van een dikke peer. 
 
20 oktober 2010  Bruggen op Taiwan IV  (SP 
552) 
 

 
 

Na de eerste uitgifte van Bruggen in 2007 is hier 
de vierde, wederom  met vier zegels. 
$  5  (0,7)  Rode boogbrug van 148 m over de 
Dong Shan rivier (1992) 
$  5  (0,7)  Taroko brug in Hualien; 5 
lichtblauwe bogen, totaal 1248 m (2002) 
$ 12 (0,6)  Hong yeh (rood blad) brug in 
Taitung, boogbrug van 133 m (2000) 
$ 15 (0,6)  Pa du, hangbrug van 88 m in het 
Taroko Nationaal Park (2003) 
 
 
 
1 november 2010  100 jaar  Technische 
Universiteit Taipei (COM 317) 

 

 
 

In 1912, toen Taiwan onder Japans koloniaal 
bestuur lag, werd in Taipei een Technische 
School gesticht voor de industriële ontwikkeling 
op het eiland. Nadat Taiwan in 1945 weer terug 
kwam bij China werd het een Provinciaal 
Technisch Instituut, om in 1997 te promoveren 
tot Universiteit. Voor dit jubileum werden twee 
zegels uitgegeven. 
$   5 (0,84) Links schoolgebouw uit 1918 en 
rechts ingang van campus uit 1940 
$ 25 (0,84) Universiteitsgebouw uit 2008 en 
rechts zuil naast ingang huidige campus. 
 
NB. Achter de waarde van de zegels is tussen 
haakjes de oplage in miljoenen vermeld. 

ger.vandriel@casema.nl 
 

Return to sender 
 
Elvis Presley, daar moest ik sterk aan denken 
toen ik de nieuwste publicatie van de hand van 
Ai Li-shan in handen kreeg. Die geeft een 
compleet beeld van de “terug aan afzender” 
stempels en –strookjes die in Taiwan zijn 
gebruikt . 
Kent u die oude hit nog? Return to sender, met 
alle redenen erbij: address unknown, no such 
number, no such person, no such zone. Ze 
komen allemaal voorbij in deze publicatie.  
Het gaat ongetwijfeld om het definitieve en 
ultieme overzicht van stempels (onderverdeeld 
naar handvorminge, pijlvormige en rechthoekige 
stempels) en formulieren. Ook opgenomen is een 
vertaling van allerhande Chinese teksten in 
stempels en bovendien is een CD bijgesloten met 
daarop 546 pagina’s (!) met afbeeldingen van 
brieven die in Taiwan zijn teruggestuurd aan de 
afzender in de periode van 1949 tot 2010 (met 
veel voorbeelden uit de jaren 70). Het moet een 
ongelooflijk werk zijn geweest om deze 
verzameling samen te stellen en te beschrijven.  
Voor de geïnteresseerde is de publicatie via de 
bibliotheek te leen of te bestellen bij de auteur. 
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