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Redactioneel 
De kalender zegt dat het zomer is, niet het 
favoriete seizoen voor onze hobby, maar als je 
naar buiten kijkt is er nog weinig van te merken. 
Gelukkig dus nog een goed moment om een 
tweede nummer van deze jaargang van ons blad 
in elkaar te zetten. 
Het is als redacteur heel fijn te constateren dat er 
weer nieuwe auteurs uit het midden van onze 
studiegroep zijn opgestaan, die in dit nummer 
interessante bijdragen plaatsen.  
Jan van der Zouw schrijft over zijn fascinatie 
met de overdrukte Sun Yat Sen zegels uit de 
periode van de Japanse bezetting van China en 
ook over een ervaring bij eBay.  
De heer Khouw neemt ons mee in de Chinese 
historie en vertelt over een van de grote Chinese 
volkshelden, generaal Yue Fei. 
Leuke bijdragen, waarvan ik hoop dat ze voor 
meer leden een goed voorbeeld zullen vormen 
om zelf ook eens in de pen te klimmen. 
Ook onze voorzitter en secretaris geven het 
goede voorbeeld door regelmatig stukken te 
leveren waarin postzegels aanleiding vormen om 
te vertellen over een stuk Chinese historie. 
Daarnaast kan ik een groot deel van het blad 
vulen met een lange aflevering van de serie door 
Ed Boers over Tibet, die ook nu weer 
opmerkelijke stukken uit zijn collectie laat zien 
en ongetwijfeld voor velen van ons vertelt over 
zaken waar we tot nu toe niets van wisten. Nooit 
te oud om te leren. 
Nooit te oud, tjsa, in de laatste ledenvergadering 
is gesproken over mogelijkheden om onze club 
te verjongen. Een opgave waar een groot deel 
van de filatelisten verenigingen in ons land voor 
staat. 
Het blad wordt weer gecompleteerd met de 
nieuwtjesrubrek. Vooral voor Taiwan is er enige 
achterstand op dat terrein weg te werken. 
Dankzij Dick van Eijl en Ger van Driel bent u 
weer helemaal up to date! 

Bestuursmededelingen 
Verslag bijeenkomst zaterdag 13 april 2013 

(jaarvergadering) 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 18 
leden welkom. 6 leden zijn met kennisgeving 
afwezig. 
Wij hebben dit jaar vier jubilarissen t.w. Jan 
Bertens die 40 jaar lid is van onze Studiegroep 
en de heren Jozef Wagemakers, A. Hamstra en  

J.P.  De Vos, die 25 jaar lid van de Studiegroep 
zijn. De secretaris heeft de jubilarissen een 
attentie gestuurd.  
Het is al reeds enige tijd onrustig bij de K.N.B.F.  
Deze  organisatie waarbij ca. 50 Studiegroepen 
en verenigingen zijn aangesloten, heeft te maken 
met een grote bestuurscrisis. Tijdens de 
bijzondere Algemene Vergadering  van de 
KNBF op 19 januari 2013, welke is aangevraagd 
door de verenigingen I.V. Philatelica en de 
Globe, is het zittende bestuur van de KNBF 
buiten spel gezet. Het bestuur kreeg alleen het 
mandaat  “om op de winkel te passen” mee. Op 
20 april vindt de reguliere Algemene 
vergadering van de KNBF plaats met een 
verkiezing voor het nieuwe bestuur. Het blijft 
onduidelijk wat aan het conflict ten grondslag 
ligt. Daarom zullen wij ons daarin terughoudend 
opstellen. 
De voorzitter heeft de voorzitter van de 
Bondskeuringsdienst geschreven om de KNBF 
erop opmerkzaam te maken dat wij voor wat 
betreft de Chinese verzamelgebieden een 
positieve inbreng kunnen hebben bij de 
Bondskeuringsdienst. De brief is besproken in de 
LOG vergadering met Studiegroepen. Daar is 
besproken dat ons voorstel navolging verdient; 
andere Studiegroepen worden uitgenodigd om 
over de brief van de Studiegroep China Filatelie 
na te denken. Het ligt in de bedoeling dat op 
termijn een oriënterend gesprek tussen de 
Bondskeuringsdienst en onze keurmeesters gaat 
plaatsvinden over mogelijke samenwerking.  
De voorzitter nodigt leden uit om zegels, FDC's 
en andere filatelistische zaken uit ons 
verzamelgebied aan te bieden voor de komende 
veilingen. Bij het samenstellen van de veilingen 
maakt hij gebruik van adviezen van deskundigen 
uit de Studiegroep zoals  
Ed Boers, Vic Vente, Jozef Wagemakers en Bas 
Haveman. 
Evenals voorgaande jaren is in overleg met de 
Penningmeester besloten de aanwezige leden op 
de jaarvergadering een Filatelistische attentie te 
geven. 
Op de leestafel liggen weer verschillende 
Postzegelveilingcatalogussen en prijslijsten. 
Voor de 4e keer wordt de Filafair georganiseerd 
in 's Hertogenbosch op 19 en 20 april. Voor 
meer inlichtingen kunt u surfen naar website 
www.filafair.nl 
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Verslag Raad van toezicht: 
De heren Jaap Eijkenduin en Arie de Heus 
hebben de boeken gecontroleerd. De boeken 
geven naar hun oordeel een getrouw beeld van 
de huidige stand van zaken en zij stelden de 
vergadering voor de penningmeester voor het 
boekjaar 2012 te dechargeren voor het gevoerde 
beleid. De aanwezige leden accorderen dat. 
Op de Financiële verslaglegging 2012 en 
begroting 2013 en het jaarverslag Bestuur 2012 
was geen commentaar en deze werden 
goedgekeurd door de aanwezige leden. 
Rondvraag: 
Dick van Eijl vraagt of het mogelijk is om het 
meest recente filatelistische materiaal van de 
Studiegroep te tonen voor de verkoop aan de 
aanwezigen tijdens een bijeenkomst, Rob zegt 
toe de eerst volgende bijeenkomst een aantal 
insteekboeken mee te nemen.  
Peter Fidder vraagt aandacht voor een grote 
Filatelistische verzamelbeurs op 4 mei in sport 
en recreatiecentrum “De Brake” te Nunspeet. 
Na de pauze veilt onze veilingmeester Johan 
Sevenhuijsen de 109 kavels van veiling nr 203. 
Er zijn voor deze veiling 38 schriftelijke 
biedingen uitgebracht. Er gingen 34 kavels 
retour (32%) 
Om 12.30 uur werd de bijeenkomst afgesloten. 

Miep Ronde 
Verslag bijeenkomst zaterdag 15 juni 2013  

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 20 
leden welkom. Dhr. Lutters uit Denekamp heeft 
een geïnteresseerde filatelist uit Duitsland als 
introducé meegenomen. 5 Leden zijn met 
kennisgeving afwezig. 
Mededelingen: In april vond de jaarlijkse 
bestuursvergadering plaats. Een van de 
aandachtspunten was; de vergrijzing van het 
aantal Filatelisten in Nederland en de geringe 
belangstelling van de jeugd voor het verzamelen 
van postzegels, mede veroorzaakt door het 
huidige brede digitale aanbod  en de vele sociale 

contacten die hieruit voortvloeien. Dit 
onderwerp is ook bij algemene Postzegel 
verenigingen opgemerkt, verschillende zijn 
begonnen om weer jeugdverenigingen op te 
richten. 
Het bestuur is van mening dat ook onze 
vereniging meer bekendheid moet verwerven. 
Enkele verenigingen zijn inmiddels benaderd en 
hebben promotie materiaal van de secretaris 
ontvangen.  
De K.N.B.F verstuurt elke maand een 
“Nieuwsbrief” digitaal naar alle aangesloten 
verenigingen. 
De secretaris opperde het idee om de redacteur 
van deze brief te benaderen met de vraag of  er  
belangstelling is voor copy  m.b.t. het 
verzamelgebied van  Studiegroep China 
Filatelie. Inmiddels is het eerste stuk 
gepubliceerd er is tevens besproken dat er elke 
maand een stukje van SCF in deze Nieuwsbrief 
wordt opgenomen. 
De secretaris heeft ook een schrijven van de 
K.N.B.F ontvangen m.b.t. de ontstane 
bestuurscrisis. In de algemene vergadering is het 
oude bestuur afgetreden en een nieuw 
geïnstalleerd. 
Johan Sevenhuijsen wil heel graag een nieuw 
“Bulletin” uitbrengen,  maar vertelt dat er 
daarvoor nog  copy welkom is. Dick van Eijl 
zegt bezig te zijn met een stuk te schrijven over 
de nieuwe uitgiften van V.R.C. en dhr. Khouw 
zal copy naar de redacteur toe zenden.  
Van de rondvraag werd deze keer geen gebruik 
gemaakt. 
Na de pauze veilt onze veilingmeester Johan 
Sevenhuijsen de 106 kavels van veiling nr 204. 
Er zijn voor deze veiling 31 schriftelijke 
biedingen uitgebracht. Er gingen 34 kavels 
retour (32%). 
Om 12.45 uur werd de bijeenkomst afgesloten. 

Miep Ronde 
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Tibet als verzamelgebied III 

 
Ed Boers 
 
Hieronder de derde aflevering van de serie over 
de postale historie van Tibet. In de vorige 
aflevering werd de vanaf 1912 uitgegeven eerste 
serie besproken. Hieronder gaat het om de 
tweede en derde uitgifte. 
 

Deel 5: De uitgave 1914 
Net als bij de uitgifte van 1912 was de 
afbeelding de witte leeuw. In de buitenste ring 
staat ‘Tibetaanse overheid Posterijen’ alsmede 
de waarde-aanduiding en in de binnenste ring 
‘Tibetan Postage’. 
 

 
Uitgave 1914: links de blauwe 4 Trangka, rechts de 

rode 8 Trangka. 
 

De uitgave van 1914 is zonder meer de 
zeldzaamste uitgave van Tibet. Nagenoeg al het 
materiaal dat op de markt verschijnt, inclusief de 
brieven,  is vals. De meeste vervalsingen van het 
blauwe zegel zijn eenvoudig te herkennen. De 
vervalsers hebben namelijk niet in de gaten 
gehad dat het rode en blauwe zegel een 
verschillend ontwerp hebben en hebben de 
blauwe zegels vervalst met het ontwerp van het 
rode zegel. Bij de 4 Trangka wijzen de stralen in 
de hoek naar binnen, bij de 8 Trangka wijzen 
deze naar buiten. Op deze manier zijn de meeste 
van de vervalste exemplaren van de blauwe 4 
Trangka snel te herkennen. 
Inmiddels is met een marge van 6 maanden 
bekend wanneer deze zegels zijn uitgegeven. De 
zegels werden voor het eerst in de filatelistische 
kringen gesignaleerd door H.R. Holmes in 1942. 
Dit is 28 jaar ná uitgifte!!! Kolonel Bailey, een 
van de pioniers in Tibet heeft in de jaren 20 
enkele velletjes bemachtigd en enkele hiervan 
zelf postaal gebruikt voor correspondentie naar 
het thuisfront. Uit die tijd dateren de eerste 

drukken, herkenbaar aan de kleuren. Hij bleek de 
enige te zijn die hier enkele exemplaren van had. 
Nadien zijn deze nergens meer aangetroffen. 
Slechts enkele exemplaren van deze eerste 
drukken zijn bekend. Col. Bailey was, zoals ik al 
eerder aangaf,  een verzamelaar in de letterlijke 
zin van het woord. Hij noemde zich zelf niet echt 
een filatelist. Wel bleek hij uiteindelijk over de 
grootste schat aan informatie te beschikken, 
waarop een groot deel van de postale 
geschiedenis van Tibet nog steeds teert. 
 

 
Historische foto van Kolonel Bailey, zijn vrouw, de 

Yatung Depon en Vance. 
 

Van de eerste drukken van beide kleuren zijn 
drie velletjes bekend (drie van de 4 Trangka en 
drie van de 8 Trangka). Totaal zijn er 4 
drukgangen geweest, voornamelijk herkenbaar 
aan de kleur. 
De zegels zijn gedrukt in velletjes van 6, waarbij 
er sprak is van één houten blok waarin alle 6 
zegels zijn uitgesneden. Bij de allereerste 
drukken zijn bij alle vellen de buitenranden kort 
afgeknipt. Bij latere drukken zijn de velletjes 
voorzien van een ruime buitenrand. Er is van 
elke waarde maar één zetting bekend, hetgeen 
ook een verklaring is voor de beperkte oplage. 
In 1952 kwamen er herdrukken op de markt, 
mede als reactie op de vraag van verzamelaars. 
Deze zijn herkenbaar aan de kleur, maar het zijn 
nog steeds echte zegels. Hier zit en staartje aan:  
Toen er rond 1950 in Tibet geen exemplaar meer 
te vinden was van deze zegels, doken er enkele 
exemplaren en 2 velletjes op, maar in een andere 
tint. In 1952 pochte een handelaar over 100 
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velletjes van elke waarde te beschikken en dit 
gebeurde JUIST ná het bericht dat de Tibetaanse 
overheid aankondigde dat er een verzegelde 
voorraad vellen in handen van de overheid was. 
Waarschijnlijk ging het om de zelfde voorraad. 
Het bleken de ‘officiële herdrukken’ te zijn, 
duidelijk herkenbaar aan de kleuren. 
Ondanks dat echte zegels zeldzaam zijn, is veel 
materiaal dat te vinden is, uiteindelijk niet voor 
postale doeleinden gebruikt. Er is slechts een 
handje vol commercieel gebruikte brieven 
bekend. Filatelistisch geïnspireerde brieven 
komen wel voor, ofschoon deze nog steeds 

moeilijk te vinden zijn.  Postaal gelopen brieven 
en zegels zijn uiterst zeldzaam en nagenoeg alle 
brieven die met name op internet worden 
aangeboden zijn vals. 
Er zijn diverse kleuren inkt gebruikt, waarbij 
weer duidelijk het verloop van de gebruikte inkt 
is vast te stellen. De eerste drukken hebben een 
lichtere kleur dan de latere drukken. De eerste 
drukken zijn buitengewoon zeldzaam, zeker in 
complete velletjes. 
Over de oplage van deze zegels is nog steeds 
niets bekend. 

 

 
De volledige serie van 1933: ½ Trangka, 2/3 Trangka, 1 trangka, 2 Trangka, 4 Trangka 

 

Deel 6: De uitgave 1933 
Als we het hebben over zegels die Tibet als 
autonoom land heeft uitgegeven, kunnen we 
zeggen dat het hier om de meest voorkomende 
zegels gaat. Internet staat vol met aanbiedingen 
van deze zegels. Met name brieven blijken niet 
echt zeldzaam te zijn. Op Ebay en Delcampe 
wordt onvoorstelbaar veel materiaal aangeboden. 
Ik kan u uit een droom helpen, want nagenoeg al 
dit materiaal is vals. Hiermee bedoel ik eigenlijk: 
99%, met andere woorden een enkele zegel of 
een enkele brief is echt. Als je weet op welke 
aspecten je moet letten is vrij snel te zien in 
welke (zeldzame) gevallen het om echt materiaal 
gaat. 
De uitgavedatum is waarschijnlijk 1 mei 1933. 
In juni 1934 werd er voor het eerst melding 
gemaakt van deze uitgave. De uitgave was 
noodzakelijk omdat de posttarieven inmiddels 
waren gestegen. 
Het blijft een raadsel waarom de 4 trangka van 
de 1914-uitgave zo snel werd ingetrokken, want 
de 4 Trangka werd de meest gebruikte waarde 
(tarief voor aangetekende brief). In die tijd 
werden vrijwel alle brieven aangetekend 
verstuurd. Niet-aangetekende brieven zijn in de 
regel veel schaarser. De ½ Trangka, het tarief 

voor een binnenlandse brief is slechts korte tijd 
in gebruik geweest als tarief en werd snel 
afgeschaft en vervangen door de 2 Trangka. Het 
tarief voor een aangetekende brief was 2 
Trangka en werd later verdubbeld.  
Het motief was wederom de witte leeuw. In de 
bovenste balk staat ‘Tibetaanse overheidspost’.  
Aan de zijkanten staat de waarde-aanduiding. 
Het Jin-Jang teken symboliseert het geluk en de 
vruchtbaarheid. De cirkel linksonder stelt de 
nachtelijke parel die ook op de Chinese 
drakenzegels voorkomt. Ook is het 
eeuwigdurend vuur te zien. 
De zegels komen zowel getand als ongetand 
voor. Voor alle zegels geldt dat deze gedrukt en 
uitgegeven zijn in velletjes van 12. Voor de 4 
trangka groen is er een velletje van 11 bekend, 
maar daarover later meer. Zegels uit deze serie 
worden veelal verzameld in deze complete 
velletjes. 
 

Het drukproces 
De velletjes bestaan zoals gezegd uit 12 zegels, 
te weten drie rijen van 4. Elk zegel is met de 
hand vervaardigd uit hout. Bij het vervaardigen 
van een ‘drukplaat’ is er niet voor gekozen om 
de drukplaat uit één stuk hout te snijden, maar 
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zijn er twaalf afzonderlijke cliché’s uit hout 
vervaardigd. Vervolgens zijn deze 12 cliché’s bij 
elkaar gebundeld met behulp van ijzerdraad of 
touw. Vellen handgeschept en handgesneden 
papier werden vervolgens handmatig bedrukt 
met het blok.  
Aan de achterzijde van het postkantoor in Lhasa 
was een veld. Het zou heel wel mogelijk zijn, dat 
hier op de grond de zegels werden gedrukt door 
jonge monniken. 
 

 
Twee vrouwen wassen kleren in de tuin van het 

postkantoor (rond 1910) 
 

Aangezien elk van de 12 houten blokken met de 
hand werd vervaardigd, zal het duidelijk zijn dat 
elk blok (en dus zegel) onderling kleine 
afwijkingen vertoont. Om dit inzichtelijk te 
maken voor de verzamelaar zijn de posities van 
het eerst gedrukte vel gerangschikt op nummer: 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

Alle waarden zijn gedrukt in verschillende 
zettingen. Soms twee, soms vier. Bij een aantal 
zettingen kunnen varianten worden 
onderscheiden (1a, 1b, etc). Het gaat hier dan om 
het verschijnsel dat het ijzerdraad los is komen te 
zitten, waardoor de houten blokken onderling 
wat zijn gaan verschuiven. Aan de hand van 
complete velletjes is het dan vast te stellen hoe 
deze verschuivingen hebben plaatsgevonden. Als 
je de varianten in een tijdslijn neerzet, dan is 
precies te zien welk houten blok (i.c. zegel) is 
gaan schuiven en in welke richting. 
Na verloop van tijd viel het geheel van de 12 
blokken kennelijk uit elkaar. Het ijzerdraad dat 
de blokken elkaar hield brak of ging kapot. 
Vervolgens werden de blokken opnieuw bij 
elkaar gebundeld, waarbij de posities van de 
blokken van plaats veranderden. Met spreekt dan 
van een nieuwe zetting. Voor de 1 trangka 
bijvoorbeeld ziet zetting 2 er dan als volgt uit: 

 

5 2 3 4 

1 11 7 8 

9 10 6 12 

  
Men spreekt daarom liever niet van ‘posities’ 
maar van ‘cliché-nummers’. Dit onderscheid is 
van belang. Bij de eerste zetting zijn de 
positienummers gelijk aan het cliché-nummers. 
Bij de volgende zettingen veranderen de 
clichénummers van positie. Bij een derde zetting 
gebeurde dit vervolgens weer. 
 

 

 
Velletje 4 tranka, zetting 1b 
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De 4 trangka groen is het meest voorkomende 
zegel en kent als het gaat om de zettingen een 
bijzonder verhaal. Het zegel kent maar twee 
zettingen. De oorspronkelijk zetting bestond uit 
het bekende plaatje: 
 

1  2  3  4 

5  6  7  8 

9 10 11 12 
 

Na verloop van tijd raakte cliché 4 zoek. Een 
andere mogelijkheid is dat het dusdanig ernstig 
beschadigd is, dat het verwijderd is. Weten 
zullen we het nooit. Op de vorige pagina ziet 
men het resultaat. Deze samenstelling wordt 
zetting 1b genoemd: 
 

1  2  3   

5  6  7  8 

9 10 11 12 
 

Op de omslag staat een brief met het compleet 
vel van zetting 1b, gestuurd naar de Verenigde 
Staten. 
Na verloop van tijd is besloten om het blok weer 
te completeren. Ook is het mogelijk dat het blok 
met 12 cliché’s uit elkaar gevallen is en dat dat 
het moment was om het blok weer te 
completeren. In elk geval werd er een nieuw 
cliché uit hout vervaardigd en wel cliché 
nummer 13. De cliché’s werden opnieuw 
gerangschikt en gebundeld en het vel van 12 was 
weer compleet en er kon weer verder gedrukt 
worden, maar nu zonder cliché nr. 4. 
Zetting II: de herstelde cliché: 
 

10  2   9  6 

12  8  11  7 

 3  5  1 13 
 

Het mag duidelijk zijn dat cliché nr. 4 een zeer 
gezocht object is, simpelweg omdat dit het 
zeldzaamste cliché nummer is. Deze cliché 
wordt ook wel aangeduid als ‘the lost cliché’ of  
de ‘missing cliché’. 
De cliché 13 die dus later is vervaardigd wijkt af 
van alle andere clichés. Het bijzondere aan deze 
cliché is dat deze een groter formaat heeft en dus 
aan de hand van de afmetingen eenvoudig is te 
herkennen. Uiteraard vertoont het ook de eigen 
kenmerken in het ontwerp. Deze cliché wordt in 
de internationale literatuur aangeduid als ‘the 
large cliché’ of ‘replaced cliché’. 

Over cliché nr. 8 is ook iets meer te vertellen. 
Tussen de nerven van het ontwerp ter hoogte van 
de borst van de leeuw moet een klont vuiligheid 
zijn gaan zitten. Mogelijk stof of verharde inkt. 
In elk geval veroorzaakte dit een grote witte vlek 
op de borst van de leeuw. Op zich niet zo 
bijzonder, want eigenlijk is hier dan sprake van 
het ontstaan van een plaatbeschadiging of 
plaatfout. Wel bijzonder hieraan is dat deze 
beschadiging zeer vroeg ontstaan is nadat de 
produktie is gestart. Het gevolg is dat ‘schone’ 
cliché’s 8 zeer zeldzaam zijn geworden. 
De inkt en kleuren: 
Net als bij de uitgave van 1912 werd de inkt 
werd handmatig vervaardigd door verschillende 
stoffen te mengen. Als een hoeveelheid inkt op 
was, werd weer nieuwe inkt gemengd voor een 
volgende oplage. Omdat het hele proces met de 
hand werd uitgevoerd en de middelen uiterst 
primitief waren, bleek het in de praktijk niet 
mogelijk om bij een volgende inktproduktie 
exact dezelfde kleur te vervaardigen. Het gevolg 
was dat er talloze kleurschakeringen ontstonden. 
Dit ging zelfs zover dat de kleuren voor de 1 
trangka (rood) en 2 trangka (oranje) in elkaar 
overliepen  en de kleuren zelfs op enig moment 
‘omgekeerd’ werden. In onderstaande tabel kunt 
u zien hoe de kleuren van de 1 trangka en 2 
trangka in elkaar overliepen: 
 

kleur 1 trangka 2 trangka 

Karmijn 1936-7 en 
1946-7 

1946-7 

Oranjerood 1938-45 1943-6 

Scarlet 1940 1933-40 

Scarlet 1954 1949-50 

Oranje 1947-8 1951-4 

Rood 1948-9 1941-2 

Bruin 1954-5 1950-1 

Bruin-oranje 1956-7 1951-3 

rose 1951 1947-9 

 
Na verloop van tijd bedroeg het tarief voor een 
binnenlandse aangetekende brief 4 trangka. De 
verleiding bij Tibetanen kwam om aangetekende 
brieven te versturen met twee zegels van 1 
trangka en het doen voorkomen dat het om twee 
zegels van 2 trangka ging. Immers de kleuren 
waren bij het drukken na verloop van tijd 
zodanig uitgewisseld dat de 1 en 2 trangka op 
grond van kleur niet meer te onderscheiden 
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waren. Er zijn paren van de 1 trangka bekend 
waar met inkt de waarde-aanduiding (in het 
rechter framework) onleesbaar is gemaakt. Dit 
was wel opzichtig natuurlijk. Ook zijn er brieven 
bekend waar een zwaar stempel zodanig op het  
paar zegels werd geplaatst, dat deze precies op 
de plaats van de waarde-aanduiding terecht 
kwam, zodat niet meer was te zien dat het om 
een paar zegels ging van 1 trangka. Voor deze 
fraude was dus de medewerking nodig van de 
postbeambte. De kans dat hij voor de 
medewerking de som van 1 trangka kreeg is zeer 
groot, immers de verzender ‘verdiende’ met deze 
fraude 2 trangka. Dat een dergelijk brief feitelijk 
was gefrankeerd met twee zegels van 1 trangka 
is vast te stellen door de cliché-kenmerken van 
de zegels na te gaan. Zeker omdat het om een 
paar gaat, is dit doorgaans wel te doen. De 
zetting is vaak vast te stellen m.b.v. de 
kleurtabel.  Van postale vervalsingen kan men in 
dit geval niet spreken, immers er werden echte 
zegels gebruikt en geen valse. Hier ziet u een 
voorbeeld van een dergelijke fraude: 
 

 
 

Het handboek Waterfall geeft goed inzicht in de 
gebruikte kleuren en ook de volgorde. Ook geeft 
het aan bij welke zettingen welke kleuren 
werden gebruikt, maar hierover later meer. 
 

De getande zegels 
De eerste zegels zijn getand uitgegeven. Getande 
zegels zijn zonder meer schaars. Gestempeld 
zeker en op brieven die commercieel zijn 
verstuurd zijn ze zeldzaam. Zover ik weet zijn er 
geen brieven bekend met complete velletjes. De 
velletjes hebben aan de rechterzijde een bredere 
marge dan de ongetande uitgave. De getande 
zegels zijn heel kort uitgegeven. We hebben het 
hier over de allereerste oplage, dus deze zijn 
altijd van zetting 1. Met uitzondering van de 4 
trangka zijn alle zettingen 1 ook ongetand 
uitgegeven. In sommige gevallen zijn deze 
ongetande zettingen 1 zeldzamer dan de getande 
zettingen 1 !! 
 

 
 

De getande serie. Op de 4 trangka (zegel 
rechtsonder) is duidelijk de witte vlek op de 
borst van de leeuw al te zien die kort na de eerste 
drukken ontstond bij cliché nr. 8. 
Bij de echte exemplaren zit er in de rechterzijde 
van het vel een ovaalvormig gat. Soms raakt dit 
gat de zegels. Dit gat is afkomstig van de grote 
nietjes waarmee een bundel vellen bij elkaar 
werd gehouden. Over het algemeen kan worden 
gesteld dat de druk vrij zuiver is en de afdruk 
helder. Dat wordt met name veroorzaakt door het 
gebruik van het papier.  Voor getande zegels 
werd dun wit papier gebruikt. De tanding werd 
handmatig aangebracht met behulp van Singer-
naaimachines. Je vindt ze nog steeds op 
rommelmarkten. Waarschijnlijk zijn deze 
naaimachines afkomstig geweest uit Nepal of 
India. De perforatie loopt sterk uiteen, van 6 tot 
16. De machines konden dus op diverse 
manieren worden ingesteld. Het aantal 
kleurschakeringen is beperkt. 
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De ongetande zegels 
Voor de ongetande zegels (later gedrukt dan de 
getande zegels) werden verschillende soorten 
papier gebruikt. Al deze papiersoorten waren in 
elk geval van slechtere kwaliteit dan die gebruikt 
werd voor de getande uitgave. De meeste zijn 
echter gedrukt op normaal handgeschept papier. 
Ook is er een variant bekend onder de naam 
‘silky of tissue paper’, het best te vertalen als 
‘dun zakdoekpapier’. Het is behoorlijk lastig te 
vinden, is zeer soepel en breekbaar. 
Er zijn nu en dan complete series op brief te 
vinden. Natuurlijk filatelistisch, maar toch 
aardig. Op de omslag staat daarvan een 
voorbeeld. 
Over dergelijke brieven is nog iets meer te 
vertellen. De afgebeelde envelop heeft de hele 
(ongetande) serie. Stanley Gibbons in Londen 
heeft op een gegeven moment dergelijke 
enveloppen aangeboden met de complete serie. 
Deze enveloppen zijn geadresseerd aan Stanley 
Gibbons, immers SG zag hierin tevens een 
mogelijkheid om wat reclame te maken. Ze bood 
deze enveloppen destijds aan voor 5/- (5 
shilling), voor die tijd een aanzienlijk bedrag. In 
eerste instantie niet bijzonder, maar SG heeft 
zich kennelijk zelf niet gerealiseerd dat op elke 
envelop doorgaans ook getande zegels hun weg 
vonden naar de verzamelaar. Het gaat hier om de 
eerste zettingen met originele perforatie! Dit is 
de reden dat dergelijke brieven momenteel toch 
voor € 350 tot € 400 worden verkocht. Op deze 
enveloppen zitten doorgaans twee of drie 
getande zegels. Mogelijk ging SG ervan uit dat 
het hier om privétandingen ging (zie het 
hoofdstukje hierna). 
 
De ‘private’ tandingen 
In de jaren 50 zijn er enkele voornamelijk 
Amerikaanse pioniers geweest die inzicht wilden 
krijgen in de Tibetaanse filatelie. Contact met 
Tibet was toen nog schaars en liep vooral via 
Nepal. De eerste verzamelaars kwamen er al snel 
achter dat de getande zegels en voornamelijk 
velletjes zeldzaam waren. Zij deden verwoede 
pogingen hun contactpersonen te bewegen om 
getande zegels te bemachtigen. In de jaren 50 
werd er in Tibet dus al gespeurd naar deze 
getande zegels en dit liet de Tibetanen niet 
onbewogen. De Singer naaimachines waren 
inmiddels niet meer voorhanden (waarschijnlijk 

kapot gegaan bij de vroegere 
perforatieactiviteiten), maar er werden weer 
enkele naaimachines via Indiase en Nepalese 
traders naar Tibet vervoerd. De Tibetanen 
gingen ijverig aan de slag en begonnen 
ongetande (echte) velletjes van tanding te 
voorzien. Deze tandingen worden aangeduid als 
‘privately perforated’. Naast de naaimachines 
werden andere methoden gebruikt. Eén ervan 
was een houten rad met spijkers erop 
gemonteerd. Vermoedelijk heeft dit geresulteerd 
in zgn. ‘pin perforated’’ zegels. Er zijn voor de 
specialisten drie soorten te onderscheiden: 

- getand 

- zgn. pin perforated 

- rouletted 

Vervalste zegels 
Onderstaand toon ik u een brief waar 
ogenschijnlijk niets mee aan de hand is. Netjes 
gefrankeerd in Yatung en gestempeld met het 
Yatung-Tibet-stempel (Type B-2, Hellrigl B-15) 
op 4 mei 1945.  
 

 
 

Het cover is bijgefrankeerd met een Brits-
Indisch zegel van 3½ anna’s omdat het door het 
Indiase postsysteem vervoerd en naar het 
buitenland (USA) verzonden moest worden. De 
envelop is niet aan de censuur ontkomen en is 
geopend. Beide Tibetaanse zegels zijn echter 
vals (Waterfall type I). Het is een vervalsing die 
reeds in 1938 bekend was. In eerste instantie 
werd verondersteld dat deze zegels echt waren. 
Er zijn een paar vellen in Pakistan opgedoken en 
deze gingen vergezeld van een aantekening 
waarin vermeld stond dat deze waren gekocht bij 
‘Ding La & Co’, waarschijnlijk de maker of 
drukker ervan. 
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Het gebruikte stempel 

 

 
De vervalsingen uit 1938 

 
Hieronder nog enkele brieven die gefrankeerd zijn met zegels van deze uitgave van 1933. 
 

 
Brief verstuurd uit Engeland in 1953 naar Gyantse. In Lhasa bijgefrankeerd met een 2/3 Trangka, ontwaard 

met stempel type VIII en met het Tibetaanse postsysteem verder vervoerd naar Gyantse. 

 

 
Van India naar Tibet 
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Hierboven een brief verstuurd uit Sealdah (India), voorzien van een gelegenheidszegel met 
aankomststempel GYANTSE 26 dec. 1953 Type B3 (Hellrigl T 62). Hier bijgefrankeerd met een 
paartje van de 2 Trangka, ontwaard met Shigatse type VIII (Hellrigl T41) en met het Tibetaanse 
postsysteem verder vervoerd. 
 
Van een aantal waarden zijn halveringen en ‘kwarteringen’ bekend. 
Hieronder toon ik een brief verstuurd van Gyantse naar Lhasa met een halvering van de 2 Tranga 
salmon om op het juiste tarief van 3 Trangka te komen (ex. M. Mizuhara). 
 

 
 
Nog een brief met een verhaal 
 

 
Van Lhasa naar Shigatse – achterzijde 

 

Deze brief lijkt op het eerste gezicht niet zo bijzonder, maar er is meer aan de hand. Op de eerste plaats 
gaat het om een schaarse frankering. De brief doet voorkomen dat het om een frankering gaat van 2 + 
2/3 trangka. Algemeen wordt aangenomen dat dit tarief gold voor niet-aangetekende brieven in eerste 
helft van de jaren 1950. Voorheen was dit tarief 2 trangka, maar aangezien het versturen van niet-
aangetekende brieven door de jaren werd vervangen door aangetekende, is met name dit tarief tamelijk 
schaars geworden, zeker toen het verhoogd werd met 2/3 trangka. Als we goed kijken is ook hier weer 
sprake van postale fraude. Het linker oranje zegel zou een 2 trangka zegel moeten voorstellen. Aan de 
rechterzijde is echter op amateuristische wijze de waarde-aanduiding doorgestreept, waardoor het 
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vrijwel zeker is dat het feitelijk om een 1 trangka-zegel gaat. Met name in de laatste jaren van het 
gebruik van de zegels uit de 1933-serie kwamen zowel de 1 trangka- als de 2 trangka- zegels in een 
oranje kleur op de markt, waardoor het onderscheid niet altijd op het eerste gezicht te zien was. 

 

 
Van Lhasa naar Shigatse - voorzijde 

 

Tenslotte staat onderaan de voorzijde van de brief een paars stempel, een zogenaamd richtingsstempel. 
Vertaald staat er ‘van Lhasa naar Shigatse’. Over de aard van dit stempel vertel ik later meer als ik de 
stempels van Tibet zal bespreken. Van dit stempel is mij één ander exemplaar bekend (ex. D. Bates). 
Het werd 10 jaar geleden aangeboden in Canada en later heb ik het nooit meer gezien. 
 
4 trangka setting Ia ongetand 
Tot besluit van dit artikel toon ik u een zeer zeldzaam stuk. Ik kwam dit tegen in een grote partij 
brieven die ik in ooit bij een veiling in de USA heb gekocht. Wat is er aan de hand? Van de 4 trangka 
groen zijn, zoals hierboven beschreven, drie zettingen bekend: Ia, Ib (met missend cliché 4) en II (met 
nieuw cliché 13). 

 
 

Waterfall geeft in zijn handboek aan dat zetting Ia alleen getand voorkomt. Er zijn ook nooit 
ongetande vellen van zetting Ia op de markt gekomen. Wel geeft Waterfall aan dat bij sommige 
waarden de eerste drukken (zetting I) zowel getand als ongetand voorkomen. Een mooi voorbeeld is de 
½ trangka geel/oranje. De helft van zetting I komt getand voor, de andere helft ongetand. Dit is niet het 
geval bij de 4 trangka, alle zettingen Ia zijn getand. Echter(!) Mizuhara maakt melding van een 
ongetand hoekzegel uit de rechterbovenhoek op brief dat de kenmerken heeft van cliché nr. 4 en dus 
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afkomstig zou zijn van zetting Ia. Het staat afgebeeld in de catalogus van Spink van oktober 2002. 
Mizuhara vermeldt erbij dat er een tweede brief bekend is. 
Het zegel op de brief in mijn collectie is ongunstig gestempeld en een aantal kenmerken van cliché 4 
zijn daarom niet zichtbaar, een aantal echter duidelijk wel. Het alternatief zou zijn dat het cliché nr. 3 
of 8 (rechterbovenhoek van zetting Ib) of 6 (rechterbovenhoek van zetting II) is. Deze kenmerken heeft 
het zegel in elk geval niet. Een andere houvast is de kleur van het zegel. Zegels van zetting Ib komen 
voor in ‘geelgroen’ en ‘bottlegreen’. Zegels van zetting II zijn er echter in legio kleuren groen. Maar 
de kleur van het zegel is niet te vergelijken met de kleurenreeks van de eerste jaren. De kleur komt 
overeen met het zegel van Mizuhara. Als dit inderdaad cliché 4 uit zetting Ia is, dan zijn deze brieven 
het bewijs dat de eerste drukken dus ook (zij het sporadisch) ongetand zijn verschenen. 
 

Generaal Yue Fei 
 

 
 

Khouw, G.S. 
 

In 2003 werd in de Volksrepubliek een serie van 
drie zegels met een siervelletje uitgegeven ter 
nagedachtenis aan Groot Generaal Yue Fei 
(1103 – 1142). Het gaat om serie 2003-17 (Mi. 
3476-78). De zegels hebben als titel: 

1. Loyaliteit aan het land 
2. Standvastige integriteit 
3. Voor altijd in de herinnering 

Een boeiende historische figuur, de moeite 
waard om te beschrijven. 
  
Groot  Generaal  Yue Fei is geboren op 24 maart 
1103 en leefde in de periode tussen de 
Noordelijke-Song-dynastie (960 A.D. – 1127 
A.D.) en de Zuidelijke-Song-dynastie (1127 
A.D. – 1279 A.D.). Hij kwam uit een arm en 
eenvoudig gezin, maar hij was erg slim en 
moedig. 
Gedurende deze periode heeft het Zuidelijke-
Song-keizerrijk veel te verduren gehad door de 
terugkerende aanvallen vanaf de noordelijke 

grens  door  de andere  minoriteiten, met name 
de Jins. Dankzij de kundigheid in oorlogsvoering 
van onder andere Groot Generaal Yue Fei en zijn 
kameraden, waaronder generaal  Han Shi Zhong, 
heeft het keizerrijk  deze  aanvallen telkens  
weten af te slaan. Er werd zelfs beweerd dat 
Generaal Yue Fei en zijn legertje van ongeveer 
800 soldaten ooit tegenstand  geboden hebben 
tegen een overmacht van ongeveer  400.000 
soldaten van de Jin. Waarop een generaal van de 
tegenpartij ooit heeft gezegd: “Het is 
gemakkelijker om de berg Tai (Tai Shan, één 
van de grote bergen in China) te schudden, dan 
om tegen het leger van generaal  Yue Fei te 
vechten.” Dit was in de huidige plaats Kai Feng. 
Voordat  Generaal  Yue  Fei  in het  leger  
kwam,  heeft  zijn  moeder  een tatoeage met de 
karakters jin zhong bao guo op zijn rug 
aangebracht (zie de afbeelding op het eerste 
zegel van de serie). Dat betekent “Dien het land 
met uiterste loyaliteit”. Zij wilde dat haar zoon 
dit advies nooit zal vergeten en te allen tijde ten 
uitvoer zal brengen. Nadat Yue Fei een Groot 
General  was geworden, heeft hij  een beroemde 
slogan geschreven die tot op heden bij bijna 
iedere Chinees bekend is:  ‘Huan-Wo-He-Shan’ 
(ping yin). Vrij vertaald: ‘Geef mij mijn land 
terug’  (letterlijk:  ‘Geef mij mijn rivieren en 
bergen terug’) 
Maar, zoals wij weten in de menselijke 
geschiedenis in de hele wereld, is er altijd sprake 
van intriges en jaloezie door de hofleden. Bij dit 
keizerrijk was het geen uitzondering.  Eén van 
de naaste adviseurs van keizer Xiao Cong, 
meester Qin Hui voor alle zaken, is bijzonder 
machtig geworden door zijn positie als 
vertrouweling van de keizer. Hij heeft Groot 
Generaal Yue Fei zwart gemaakt bij de keizer en 
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heeft de keizer geadviseerd om de Groot 
Generaal te laten terugkomen van het veld om 
hem vervolgens in hechtenis te nemen om hem 
te berechten. De Groot Generaal werd 
beschuldigd dat hij met zijn machtige leger de 
keizer wilde afzetten ten einde de troon te 
bemachtigen voor zichzelf.  
Onfortuinlijk genoeg voor de Groot Generaal 
geloofde de jonge en onervaren keizer deze 
aantijging. Hierdoor belandden de Groot 
Generaal Yue Fei en diens oudste zoon in de 
gevangenis en via een schijnproces zijn zij 
uiteindelijk berecht en op 27 januari 1142 
publiekelijk terechtgesteld. De Groot Generaal 
was pas 39 jaar oud. Toen keizer Xiao Cong 
uiteindelijk volwassen genoeg was en meer 
ervaring had, realiseerde hij zich dat hij een 
vergissing had gemaakt en binnen korte tijd 
heeft de keizer een decreet uitgevaardigd voor de 
rehabilitatie van de goede naam van Groot 
Generaal Yue Fei.  
De schuldigen werden zonder pardon 
publiekelijk terechtgesteld, waardoor het volk 
kon zien dat gerechtigheid  had plaatsgevonden. 
De corrupte adviseur Qin Hui, zijn vrouw en hun 
handlangers  (Zhang Jun en Mo Qi-Xie) zijn tot 
op heden altijd bestempeld als de meest gehate 
landverraders van China. Interessant detail is dat 
het ‘volk’ sindsdien uit een stuk deeg twee 
langwerpige poppetjes maakt, in elkaar 

verstrengeld, lichtgezouten en in hete olie 
gebakken. Het heet You Tiao en wordt meestal 
gegeten met Chinese rijstepap (onder andere als 
ontbijt), maar het kan ook gegeten worden als 
tussendoortje. Hiermee wilde het volk de 
schuldigen zo zwaar mogelijk straffen; zelfs de 
zielen worden gebakken en opgegeten, uit diepe 
respect voor de Groot Generaal Yue Fei. 
Als eerherstel heeft keizer Xiao Cong twee 
graven (voor Groot Generaal Yue Fei en zijn 
oudste zoon) en een groot tempelcomplex voor 
de Groot Generaal laten bouwen in Qi Xia Ling 
aan het West Lake (Xi Hu) in Hang Zhou. Als 
men tegenwoordig in Hang Zhou is, kan aan 
bijna iedere Chinees worden gevraagd waar men 
deze graven kan vinden. Wanneer men daar is, 
dan ziet men tegenover de twee graven van de 
Groot Generaal en diens zoon, vier knielende 
bronzen standbeelden van mensen; de land-
verraders. Uit  respect voor wijlen de Groot 
Generaal en zijn familie wordt iedere bezoeker 
beleefd doch dringend verzocht om op deze vier 
landverraders te spugen… Het staat geschreven 
c.q. opgedragen op een bord. 
Mijn vrouw en ik hebben bovengenoemde 
graven en beelden eind oktober 2012 bezocht. 
 
Tot de volgende literaire geschiedenis op het 
gebied van filatelie. 
 

 

Het Leger in Keizerlijk China 
 

Miep & Rob Ronde  
 

 
 

De status van het leger was niet hoog in de 
traditionele Chinese hiërarchie. Er bestaat een 
oud gezegde  “goed  ijzer  wordt niet gebruikt 
voor spijkers en goede mannen worden geen 

soldaat”. In de praktijk was het leger echter van 
groot belang voor elke Chinese dynastie en een 
groot deel van de staatsuitgaven ging naar 
militaire zaken.  
Het Chinese leger had een sterke traditie van 
militaire innovatie en zorgvuldige logistieke 
planning. Ook was er een rijke traditie van 
militaire theorievorming, die begon met het 
beroemde boek van Sun Tzu “De kunst van het 
oorlogvoeren” uit de 6e eeuw voor onze 
jaartelling. 
Aan de noordgrenzen was een permanent 
systeem van grensbewaking nodig vanwege de 
oorlogszuchtige nomaden aldaar. Er waren legers 
nodig om opstandelingen te onderdrukken en de 
handelsrouten door Centraal-Azië open te 
houden.  
De meeste dynastieën probeerden echter de 
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vorming van grote professionele staande legers 
te vermijden, omdat die een machtscentrum 
konden scheppen dat rivaliseerde met het 
keizerlijk hof. Chinese legers bestonden 
grotendeels uit  burgers die opgeroepen werden 
voor tewerkstelling in het leger en uit criminelen 
die als straf militaire dienst deden. 
 

 

Een oplossing voor het defensieproblemen van 
de rijksgrenzen in de Sui- en Tang - dynastieën 
was het fubing - systeem. Dit hield in dat  boeren 
zich verplicht vestigden in de grensstreken om 
daar militia's te vormen en voedsel produceerden 
wanneer ze niet vochten of trainden, de staat zag 
liever niet dat er blijvende banden ontstonden 
tussen officieren die van elders kwamen en die 
bij vrede meteen werden teruggetrokken. Het 
moreel en de effectiviteit van de militia's leden 
daaronder. 
Het fubing - systeem werd opgegeven aan het 
begin van de 8e eeuw, toen de militairen situatie 
permanente grens garnizoenen van geregelde 
troepen noodzakelijk maakte. Door een slechte 
rijkssupervisie werden enkele garnizoens-
commandanten zeer machtig. An Lushan, de 
machtigste onder hen begon in 755 een van de 
hevigste opstanden in de geschiedenis. 

De nomaden en semi-nomaden aan de 
noordgrenzen van China vormden de grootste 
bedreiging van de  Song dynastie en wisten die 
uiteindelijk naar het zuiden te verjagen en ze 
tenslotte onder de voet te lopen. De Ming-
dynastie daarentegen was gefundeerd op 
militaire macht en kon  aanvankelijk de 
bedreiging in het noorden vrij goed aan. De 
Ming vestigden militaire kolonies, die onder 
bevel stonden van officieren uit hereditaire 
militaire families. Van de soldaten werkte 70% 
in de landbouw. Deze kolonies leken op het 
fubing-systeem maar werden in de hele natie 
ingezet en niet alleen in de grensstreken. Na het 
bewind van Yongle (1403-1424) werd de 
grensverdediging minder. De garnizoenen 
werden gehalveerd en de kolonies, die het leger 
moesten bevoorraden, begonnen hun producten 
op de markt te verkopen. In 1449 brachten de 
Mongolen de Chinese troepen een enorme slag 
toe. De Ming herstelden zich en vormden een 
systeem van 500 regimenten, of  'Wachten' (wei), 
die elk uit 5600 officieren en mannen bestonden. 
Aan het  begin van de 16e eeuw zakte de 
militaire capaciteit en het civiele bestuur van de 
Ming definitief in, wat tot zijn ondergang leidde 
in de volgende eeuw. De Qing – opvolgers 
starten met een groot en goed georganiseerde 
macht van “Banierlegers”, maar tegen de 19e 
eeuw werkten die  niet effectief meer en werden 
vervangen door Chinese eenheden. De legers 
van de late Qing slaagden er echter niet in de 
binnenvallende vreemde troepen en boeren-
opstanden neer te slaan. Het Hoofdstedelijke 
Leger College was voornamelijk een bestuurs-
lichaam, belast met militaire benoemingen, titels, 
promoties, ontslagen en bevoorrading. Het 
organiseerde ook de militaire examens, die stuk 
een stuk minder ambitieus waren dan de 
staatsexamens voor ambtenaren en die uit enkele 
scripties over basisethiek bestonden, maar verder 
maar verder vooral praktijkgericht waren. Dit 
laatste hield de beheersing van het paardrijden, 
boogschieten en zwaardvechten in. De 
geslaagden werden veldofficier en konden overal 
in China gestationeerd worden. De militaire 
strategie en tactieken vielen niet onder 
verantwoordelijkheid van het College, maar 
onder die van de oudste functionarissen van de 
keizer. 

 
Mi 1983 blok nr.30 en Mi nrs 1879 – 82 

(hierboven): krijgslieden  (terracotta leger), uit 
het graf van Keizer Qin Shi Huangdi 

Het Terracottaleger is een benaming voor de 
archeologische vondst van  9099  Terracotta 
figuren die als grafgiften zijn meegegeven 
aan de eerste keizer van China, Qin Shi 
Huangdi.  Het 'leger' bevindt zich tussen de 
berg Li en het hedendaags Xian. Deze 
overblijfselen bij het graf van keizer Qin Shi 
Huangdi  (221-214 voor Christus)  behoren 
tot het Unesco-Werelderfgoed. 
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 Bespiegelingen bij de SYS opdrukken, Japanse bezetting China 
(Kwantung, Mengkiang, North China, Nanking & Shanghai) 

 

Jan van der Zouw 
 

Ik moet mij er even toe aanzetten om een stukje 
over mijn hobby “China filatelie” op papier te 
zetten. Met de diepte kennis van ons 
verzamelgebied bij een groot aantal leden, komt 
al snel de vraag naar boven: wat heb ik dan wel 
te melden? Inhoudelijk eigenlijk niet al te veel. 
Om toch een bijdrage aan ons blad te kunnen 
leveren zal ik in dit artikel iets vertellen over een 
van mijn  voorkeursgebieden binnen de China 
Filatelie: de Japanse bezetting van China. 
 

 
Japanse Bezetting van Shanghai & Nanking, 1944, 

$50 on $5 Watermarked Dah Tung 
 

Jaren geleden liep ik in een verzamelwinkel 
tegen twee sigarenkistjes met Chinese postzegels 
aan. Het waren allemaal SYS zegels met een 
opdruk. Ik ontdekte de fascinerende wereld van 
de China Filatelie. Nu ruim 25 jaar later heb ik 
daarbinnen toch een aantal voorkeursgebieden 
ontwikkeld, Naast het Keizerrijk en de 
Republiek tot 1950 heb ik altijd een voorkeur 
gehad voor de zegels uitgegeven onder de 
Japanse bezetting van China. Waarschijnlijk was 
het diezelfde eerdere fascinatie voor SYS zegels 
met opdruk. Oorspronkelijk ging het gewoon om 
het aankruizen van catalogus nummers en het 
invullen van vakjes. Na enige tijd wilde ik toch 
meer over deze periode in de Chinese 
geschiedenis weten. Dan ga je lezen en zoeken 
op internet. De afgelopen jaren heb ik zo vele 
honderden uren lezend en surfend doorgebracht 

in de enorme hoeveelheid informatie die er over 
deze periode en over de overdrukken op Chinese 
postzegels beschikbaar is. 
 

   

Japanse Bezetting van Kwangtung, 1942, overdruk 
op 8c SYS 3th issue  en 1945, $400 op 1¢ oranje 

 

In eerste instantie realiseerde ik mij niet direct 
dat juist het verzamelen van zegels uitgegeven 
door de Japanse bezetters, de marionetten 
regeringen, maar ook Manchukuo, binnen China 
nog steeds een taboe is. Ik vertelde een paar jaar 
geleden een Chinese kennis over mijn hobby. Hij 
was zeer geïnteresseerd en stelde wat beleefde 
vragen. Bij mijn verhaal over zegels van de 
Japanse bezetting viel hij stil. Hij legde uit dat 
binnen zijn familie het spreken over de Japanse 
bezetting en over  het Keizerrijk van Pu-Yi in 
Manchukuo, ongepast was. Al lezende over de 
verschrikkingen die zich tijdens en na de slag bij 
Sjanghai hebben voorgedaan en waarbij vooral 
vele burgers omkwamen, kan ik mij daar ook 
wel iets bij voorstellen. Voor mij als filatelist is 
een SYS opdruk uit de Chinese Republiek mij 
echter filatelistisch gezien net zo lief als een 
SYS opdruk van Kwangtung uit 1942. Ik meen 
dat het op dit moment formeel niet is toegestaan 
om binnen China materiaal uit de periode van de 
Japanse bezetting op veilingen aan te bieden. Ik 
stel tegelijkertijd vast dat veel Chinese 
handelaren het materiaal wel vanuit de PRC, oa 
op eBay aanbieden. 
 

   

Japanse Bezetting van Mengkiang (Binnen 
Mongolië), 1945 Full-Value $5 New Peking Dr. Sun 

Yat-sen en 1945, 50¢ op 4¢ New Peking Printing 
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In eerste instantie gebruikte ik vooral de Stanley 
Gibbons catalogus, die, hoewel moeilijk te 
volgen, voor een beginnend verzamelaar best 
bruikbaar is. Het nadeel is dat de provinciale 
opdrukken van North China allemaal dwars door 
elkaar gecatalogiseerd zijn. Andere catalogussen 
doen dat handiger door Honan, Hopeh, Shansi, 
Shantung, Supeh en de gezamenlijk uitgaven, in 
separate secties onder te brengen. 
 

    

Japanse Bezetting van Noord China: Honan, 1941, 
$20 Chung Hwa met grote Type II overprint en 

Supeh, 1942 Fall of Singapore overprint op London 
druk 4¢ Dr. Sun Yat-sen, Narrow Type B 

 

In Nederland vind ik inmiddels weinig materiaal 
meer. In het verleden kon ik nog wel een paar 
complete series Kwantung postfris tegen een 
redelijke prijs uit de postzegelhandel kopen. Met 
de grote belangstelling voor alles wat maar 
China is, zijn echter ook de Japanse 
bezettingszegels verdwenen. Hoe verder weg ik 
zoek, des te minder is mijn vertrouwde Stanley 
Gibbons bruikbaar. Er wordt via eBay.com 
regelmatig materiaal aangeboden. Het komt van 
een aantal gespecialiseerde handelaren in vooral 
Hongkong en de USA. Voorbeelden van 
aanbieders met wie ik goede ervaringen heb, 
zijn: newgoldenagesales, shur1222 in de USA,   
Ying2009511 in China, Cretko in Hong Kong en 
Gandalf  en Bananafinch dichter bij huis. 
 
Bij Stanley Gibbons is het eenvoudig gaatjes 
vullen. Voor de catalogusprijs is veel te koop. 
Let wel op: de minimale prijs per zegel is bij 
Stanley Gibbons 1 GBP. Bijna maandelijks zijn 
er ook kortingsacties, zodat je in werkelijkheid 
ongeveer 85-90% betaalt. Koop je op de Stanley 
Gibbons maandelijkse postal auction, dan kun je 
leuk materiaal voor 60-70% tegen komen.  
 
Het leeuwendeel van het aanbod op internet 
heeft echter een Scott referentie. Die catalogus 
heb ik dus maar gekocht. Daarmee ben je er 
echter nog niet. Hoe dieper je in de materie 
verstrikt raakt hoe meer het duidelijk wordt dat 

de diversiteit van papiersoorten, drukken, wide 
en narrow, high en low types, broken box, 
broken shoulders, Yuan with broken box, Nan 
with broken shoulder, Nan with shorter right leg, 
re-engraved, perforaties en vele andere variaties 
die bij de Chinese zegels voorkomen, bij de 
Japanse bezettingszegels weer terug komen. 
Verder komen er opdrukken voor in zwart, 
blauw, paars en rood. Daarnaast zijn in 
Mengkiang en in Noord China grote aantallen 
zegels eerst voorzien van een kleinere opdruk en 
vervolgens volgde nog een uitgifte met een 
grotere opdruk. Dan is het handig om toegang te 
hebben tot de Cha, de Ma en de JSCA catalogus. 
Zoekende op internet vond ik op eBay (buy now 
prijs $ 35) een uitgebreide cross-referentielijst, 
die alle verschillende catalogus nummers aan 
elkaar koppelt. Deze lijst is uitgeven door de 
International Society for Japanese Philately INC 
in de USA en bleek bij het secretariaat voor 14 
US$ te bestellen. 
 

    

Japanse bezetting van Noord China: Shantung, 1941 
Chung Hwa Printing $1 Dr. Sun Yat-sen, Type I en 
Hopei, 1941, 30¢ Dah Tung SYS, zonder wm. met 

klein Type I 
 

Om toch enigszins het overzicht te behouden heb 
ik besloten mij tot de hoofdnummers en de meest 
voorkomende variaties te beperken. Varianten 
met omschrijvingen als “early stage with gum”, 
“middle stage with gum” en “blue overprint-
newsprint paper-narrow- type B“ (en dat 
allemaal op één zegel) blijven voor mij toch een 
beetje een mysterie.  
 
Met de verschillende catalogi op tafel wordt het 
snel duidelijk dat er als het gaat om een 
waardering van de zegels grote verschillen zijn 
te constateren. De Scott lijkt wereldwijd wel het 
meest gebruikt. Het meeste aanbod dat ik 
tegenkom heeft een Scott referentie en wordt 
ook geprijsd naar Scott. Des te verrassender was 
het dat toen ik de nieuwe Michel 2013 in huis 
kreeg, ik vaststelde dat veel  prijzen in 
vergelijking met de vorige editie, sterk naar 
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beneden waren aangepast. Er zijn ook wel een 
paar verschillen naar de andere kant toe. Hier 
een paar voorbeelden: 
 

Kwantung    

Mi    1-21,   €  75,-- SG 1-23 GBP 155,-- 

Mengkiang           

Mi.  4B 12,-- SG  4II    5,-- 

         52   6.--         66  25,-- 

North China           

Mi. 2I 4,-- SG 2A     25,- 

2II       3,--        2B         9,50 

NB: Mi in euro, SG in GBP. Kwantung set heeft 
in Mi en SG zelfde aantal zegels. Michel werkt 
met sub-nummers. 
 

       

Japanse bezetting van Noord China: 1943 New 
Peking Printing 9¢ en 1944 opdruk voor 6e jaardag 

van  G.P.O. op 50¢ Wide Type B 
 

Helaas is het mij nog niet gelukt om een 
handelaar te vinden die de Michel catalogus voor 
zijn prijsstelling gebruikt. Ik heb hieronder wat 
recente aankopen van mijzelf op Ebay op een 
rijtje gezet. De Gibbons catalogus waarden zijn 
in GBP, die van Michel in euro en mijn actuele 
aankoopprijs is in US$, zonder verzendkosten. 
 

Scott Ebay.($)    SG (GBP)         Michel (€) 

7N59    11,50 16,--  10,-- 

5N67    55,--  95,--  70,-- 

7N61    42,--  85,--  60,-- 

2n36A    22,--  15,--  10,-- 

8N65    16,--  15,--  10,-- 

8N66     16,--  18,--  10,-- 

8N67    90,--  130,--            120,-- 

8N95-98  25,--   22,--     6,--

  

 
Het feit dat er in China een geringe 
belangstelling bestaat voor zegels uit de Japanse 
bezettingperiode zou toch moeten betekenen dat 
er nog tegen redelijke prijzen aan materiaal te 
komen zou moeten zijn. 

 

 

Japanse Bezetting van Shanghai en Nanking, diverse 
overdrukte Chinese zegels 

 

Ik las recent dat het in China op veilingen niet 
toegestaan zou zijn om materiaal uit de Japanse 
bezettingsperiode aan te bieden. Dat zou de 
prijzen toch moeten drukken. 
 

 
Japanse Bezetting van Shanghai en Nanking, 1941-

42, vier overdrukte Chinese luchtpostzegels 
 

Op een Amerikaans filatelistisch forum las ik 
een bijdrage ontleend aan de MINKUS Stamp 
Catalog. Deze catalogus werd in de 70-80 jaren 
in de USA veel gebruikt, zij het op grote afstand 
van de Scott. De MINKUS onderscheidde zich 
vooral met aanvullende informatie die in de 
Scott niet werd genoemd. De MINKUS vermeldt 
dat de postorganisatie  tijdens de Japanse 
bezetting in Nanking en Sjanghai onder sterke 
operationele invloed stond van de Chinese 
posterijen. Op slechts enkele grotere 
postkantoren zouden Japanse toezichthouders 
zijn gestationeerd. De reden voor deze geringe 
betrokkenheid, zou voortkomen uit het feit dat 
de lokale posterijen verliesgevend waren en men 
voor het vervoer van post toch nauw met de 
Chinese posterijen moest samenwerken. 
Misschien dat dit laatste de Chinese autoriteiten 
iets milder kan stemmen ten opzichte van deze 
uitgaven. Zo niet, dan zal de tijd het probleem 
oplossen.  
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Oude Chinese zeevaarttechnologie 
 

Rob Ronde 
 

 
 
China was 400 jaar 's werelds grootste zeemacht. 
Het hoogtepunt lag in de vroege 15e eeuw, toen 
een Chinese vloot zonder tegenstand de Indische 
oceaan overvoer, helemaal tot aan de Rode Zee 
en de oostkust van Afrika. Deze suprematie op 
zee werd mogelijk door een reeks 
ontwikkelingen in de zeevaartkundige 
technologie, waaronder het achterstevenroer 
(onder Han uitgevonden), dat omhoog of omlaag 
kon, afhankelijk van de diepte van het water, en 
dat waterdichte compartimenten had om schade 
door lekkage te beperken. Het kompas werd 
tegen de 11e eeuw aangepast voor gebruik op 
schepen en zeelieden beschikten over zeekaarten 
en navigatieschema's die precieze kompas-
streken aangaven, evenals de sterrenposities die 
op de verschillende routen aangehouden moesten 
worden. 
 

 
 

Waarschijnlijk was het meest opvallende aan de 
Chinese scheepsontwerpen het ontbreken van 
frames of ribben. 
Chinese jonken, eeuwenlang de zeewaardigste 
vaartuigen in de Aziatische wateren. 

 

 
 

Grotere schepen hadden gewoonlijk ook 
meerdere masten, die voorzichtig zigzagsgewijs  
werden aangebracht, zodat het zeil van de ene 
mast niet de wind uit het zeil van de ander zou 
halen. De zeilen zelf waren meestal van 
bamboematten, verstevigd met bamboelatten. En 
al waren ze niet zo sterk als canvaszeilen, 
aerodynamisch waren ze efficiënter, scheurden 
minder snel en konden zo opgerold worden 
zonder ingewikkeld tuigage. 
 

 
 

De Chinezen begonnen ook met door mensen 
aangedreven schepradschepen. De grootste 
hiervan, voor het eerst gebouwd in de 12e eeuw, 
had een tiental wielen aan elke kant. (hiervan 
zijn geen afbeeldingen op zegels uitgegeven 
door China). 
 
 

 



 
China Filatelie 2013 22 

Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

 
26 november – 2012-29 
Gezamenlijke uitgifte met Turkije. 
De 62 km lange Taizhou Yangtze brug in Oost 
China’s Jiangsu provincie verbindt de stad 
Taizhou in het noorden met de steden Zhenjiang 
en Changzhou in het zuiden.  
De Bosporus brug in Istanbul overspant de Straat 
van Bosporus, een verbinding tussen Europa met 
Azië. De brug is gebouwd in 1973 en heeft een 
lengte van 1560 meter. 
(2-1) Taizhou Yangtze brug. 
(2-2) Bosporus brug. 
Twee zegels elk 1,20 yuan in vellen met 12 
zegels 
 

 
 

30 november – 2012-32 
De geschiedenis van China’s auditing systeem, 
daterend van de Xia en Shang dynastie (21ste-
11de eeuw B.C.) tot heden wordt weergegeven 
middels een viertal zegels uitgegeven in vellen 
met vier series. 
(4-1) opkomst van de audit 
(4-2) oude audit 
(4-3) rode audit 
(4-4) hedendaagse audit 

   
 

1 december – 2012-30 
Om het algemene inzicht van de Chinese taal en 
cultuur te vergroten, de vriendschap tussen 
China en andere landen te ontwikkelen, heeft het 
hoofdkwartier van het Confucius instituut (de 
Hanban) sinds 2004 Overzeese Conficius 
Instituten opgericht. In de afgelopen 8 jaar heeft 
dat geleid tot 400 Conficius Instituten en meer 
dan 500 Confucius klaslokalen in 108 landen. 
(2-1) uitwisseling 
(2-2) onderwijs 
Twee zegel van resp. 1,20 en 3 yuan se-tenant in 
vellen met 6 series. 
 

 
 

4 december – 2012-31 
Op 4 december 1982 is tijdens de vijfde zitting 
van het vijfde Nationale Volkscongres de 
grondwet van de Volksrepubliek China 
aangenomen en sindsdien vier keer herzien. 
Een zegel van 1,20 yuan  in vellen van 12 zegels 
met als titel: “30ste verjaardag van de 
afkondiging van de grondwet van 1982”. 
 

 
 

5 januari – serie 2013-1 
Jaar van de slang (Gui-Si) het zesde dier in de 
twaalf jaarlijkse cyclus van de Chinese 
dierenriem volgens de Chinese kalender. 
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De zegel van 1,20 yuan is uitgegeven in vellen 
met 20 en met 6 zegels. En een postzegelboekje 
met 10 zegels met een waarde van 12 yuan. 
 

  

 
 

18 januari – serie 2013-2 
Drie schepen in de Chinese offshore olie 
industrie. 

De in China gebouwde Hai Yang Shi You 720, 
Azie’s eerste generatie geofysische schip voor 
3D diepwater seismisch onderzoek. 
Het eveneens in China gebouwde half afzinkbare 
booreiland de Hai Yang Shi You 981 met een 
maximale waterdiepte van 3000 meter en een 
boordiepte tot 10 km. 
Het drijvende productie- en opslag schip de Hai 
Yang Shi You 117. Het tot nu toe grootste en 
duurste schip dat China ooit heeft gebouwd en is 
afgebouwd in Singapore. Geschatte bouwkosten 
3,5 miljard RMB. 
(3-1) Olie verkenning (HYSY 720) 
(3-2) Olie boring (HYSY 981) 
(3-3) Olie productie (HYSY 117) 
 

D.v.E. 

 
Een lege envelop 
De postzegelhandel heeft zich in de afgelopen 
tijd snel van de traditionele winkels en veilingen 
verplaatst naar het internet. Veilingsites zoals 
eBay hebben inmiddels een dominante rol 
gekregen. In een aantal opzichten ideaal want je 
kunt het aanbod uit de hele wereld vanuit je 
leunstoel bekijken, maar er loeren ook 
teleurstellingen, schrijft Jan van der Zouw:.  
Enige tijd geleden kwam ik op eBay een serie 
Sun Yat Sen tegen, gedrukt bij Chung Hwa 
Book Co, Hong Kong en geperforeerd door Dah 
Tung Book Co in Hong Kong (1939-1940), 
perforatie 14, zonder watermerk en Die III (SG 
483-488). Dit is geen serie die je elke dag 
tegenkomt. De serie werd aangeboden door een 
handelaar uit Hong Kong waarbij ik eerder wat 
zegels had gekocht. Het aanbod was op basis van 
“koop nu” en dat zijn over het algemeen al niet 
de koopjes. 
Betaling per PayPal geregeld (niet alleen 
gemakkelijk, maar ook met een ingebouwde 
bescherming) en verzending aangetekend vanuit 
Hong Kong. Mijn vrouw tekende voor ontvangst 
van het stuk. Toen ik de envelop in handen nam 
viel het me op dat de envelop er wat smoezelig 
en gekreukt uitzag.  Na openen bleek de envelop 
een tariefoverzicht van de Hong Kong post te 
bevatten, maar geen zegels. 
Dit was het begin van een intensieve 
correspondentie met zowel verkoper als PayPal. 
Verkoper constateerde snel dat de envelop 
aangetekend was verzonden en daarmee was 

voor hem de kous af. Na een uitgebreide uitleg 
van mijn kant dat de envelop toch echt leeg was. 
Vertelde verkoper dat hij het erg vervelend vond 
en zeker een les uit deze ervaring had getrokken. 
Hij zou voortaan zijn post vanaf een ander 
postkantoor versturen. Dit kantoor werd volgens 
hem bevolkt door oneerlijke mensen. Met die 
conclusie was ik het snel eens.  
Vervolgens een claim geopend bij PayPal. Na 
een aantal keren hoor en weder hoor besloot 
PayPal mijn claim niet te honoreren, omdat de 
aangetekende envelop aantoonbaar in ontvangst 
was genomen. Ik heb nog een laatste poging 
gewaagd om PayPal en verkoper er van te 
overtuigen dat hier niemand zijn gelijk kon 
bewijzen. Immers, ik kan niet aantonen dat de 
envelop leeg was en verkoper kan niet bewijzen 
dat de zegels daadwerkelijk in de envelop zijn 
gedaan.  Ik stelde daarbij voor om de schade 
tussen koper en verkoper te delen. U kunt het al 
raden: ik heb nooit meer iets gehoord. 
Uiteindelijk heb ik geprobeerd om bij Post.nl een 
claim in te dienen, maar dat bleek onmogelijk. 
Alleen de verzender kan een vermissing melden/ 
claimen en u raadt het al, van de verkoper 
hoorde ik niets meer.  
Hoewel ik niet uitga van kwade trouw van 
verkoper, is de uitkomst toch onbevredigend. De 
kopers bescherming bij betalen via PayPal kent 
dus zijn grenzen. Aan de andere kant is dit mijn 
enige negatiever ervaring in ruim zeven jaar 
kopen op eBay, zo gezien is de schade per jaar 
nog wel te overzien. 
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Nieuwe uitgiften Republiek China (Taiwan) 
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20 juni 2012  Traditionele  Feesten  (SP 573) 
Een viertal zegels die vier typisch Chinese feesten afbeelden. 
$  5  (0,85)  Chinees Nieuwjaar; vuurwerk tussen “voorjaar” en “geluk” 
$  5   (0,85)  Lantaarn Feest; mini nieuwjaar met feestverlichting rond het huis. 
$ 10  (0,80)  Drakenboot Feest; rijst in bamboeblad en zakje geurige kruiden aan riem. 
$ 25  (0,80)  Midden Herfst feest; volle maan en de mensen weer bij elkaar.                               
 

 
 

12 juli 2012  Bijen  (SP 574) 
Bijen spelen een belangrijke rol in het bestuiven van gewassen en zijn dus heel belangrijk 
voor de land- en tuinbouw. Hier een velletje (0,800) met 6 zeshoekige zegels met op Taiwan 
voorkomende bijen. 
$   5   Phimenes flavopictus 
$  10  Apis mellifea 
$   5   Xanthopimpla predator 
$  10   Xylocopa tranquebarorum 
$   5    Vespa ducalis 
$  10   Apis cerana. 
 
25 juli 2012  Varens (II)  (SP 575 
Vervolg op de varens die 26 november 2009 werden uitgegeven. 

 
$  5   (0,85)    Polystichum lepidocaulo 
$  5   (0,80)    Bolbitis heteroclita 
$ 10  (0,85)    Adiantum malesianum 
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$ 25  (0,85)    Asplenium prolongatum 
 

    
24 augustus 2012  Familieband (SP 576) 
Om het belang van de Band in de Familie eens onder de aandacht te brengen werden deze vier 
zegels uitgegeven. 
$  5   (0,82)  Klein meisje pakt haar vaders wang 
$  7 (0,78)  Kleine jongen en mama kijken elkaar in de ogen 
$ 10  (0,78)  De ouders kussen hun kleuter 
$ 12  (0,78)  Grootouders en kleinkind. 
 

 
12 september 2012   Thee van Taiwan  (SP 577) 
De verschillende soorten thee van Taiwan genieten een grote bekendheid. Het fermenteren 
van de geplukte bladeren bepaalt de verschillen van groene tot zwarte thee. Op het velletje 
(0,8), met links een theepot en vier theekoppen, staan 5 zegels van $ 10 met op de achtergrond 
het gebied waar de thee vandaan komt. 
1. Bao zhong thee, licht gefermenteerd, licht geel gekleurde thee. 
2. Tie guan yin thee, wat langer gefermenteerd, wat donkerder. 
3. Zwarte thee, volledig gefermenteerd, rood-bruine thee. 
4. Oo long thee, gedeeltelijk gefermenteerd, goudgeel, sterke geur.    
5. “Oriental  Beauty” thee, zwaar gefermenteerd, met heerlijke aroma. 
 

 

 
28 september 2013 Begroetingszegel (DEF 137) 
Het thema hierbij is nu “taal van de bloemen”. Velletje met 2x10 verschillende bloemen (0,8). 
Velletje 1 : $ 3,50, zegels met zalmkleurige achtergrond. 
Velletje 2 : $ 5,00, met lichtgroene achtergrond. 
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China Filatelie 2013 28 

23 oktober 2012  Tekenfilm  (SP 578) 
De “Toy Story” is op Taiwan een populaire tekenfilm. Speciaal voor de jeugd is het verhaal 
op twee zelfplakkende velletjes (0,85) met verschillende afbeeldingen van de vertoonde 
film29 oktober 2012  Aanvulling Bloemenzegel (DEF 129) 
Aanvulling op de in 2009 en 2010 uitgegeven Bloemenzegels. 
Resp. $ 2,50 (1,8),   $ 7 (3,5),   $ 32 (7,0)  en  $ 34 (3,0). 
 

    
7 november 2012  Beschermde Zoogdieren (SP 579) 
Hier een viertal zegels met beschermde dieren op Taiwan. 
$  5  (0,85)  Paguma larvata taivana: Witneus civet                                                                
$  5  (0,80)  Mustela nivalis formosana: Formosa wezel 
$ 10 (0,80)  Martes flavigula chrysospila: Taiwan marter 
$ 25 (0,80)  Viverricula indica pallida: Pen kat. 
 

 

 
22 november 2012  Klassieke Chinese Schilderijen  (SP 580) 
Twee velletjes met afbeeldingen uit het schilderij van de Ming schilder Pien Wen-chin uit het 
Nationale Paleis Museum te Taipei. 
Velletje  1 (1,0)  met  drie zegels ( resp. $ 5, $ 10 en $ 12) 
Velletje  2 (1,0)  met zegel van  $ 70. 
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3 december  2012   Nieuwjaarszegel  Jaar van de Slang   (SP 581) 
Op 10 februari  2013 begint het Jaar van de Slang. Hiervoor werden twee zegels en een 
velletje uitgegeven. 
$  3,50  (4,1)  Twee slangen in symmetrie 
$   13    (1,6)   Gekronkelde slang. 
Velletje  $ 12  (1,4)  Slang met kop omhoog. 
 

 
12 december 2012   Diepzee Schepsels  (SP 582) 
Twee velletjes met afbeeldingen van dieren uit de diepzee bij Taiwan. 
Velletje A (0,8) met 4  zegels:       
$  10  Eurypharynx pelecanoides  (leeft op 500-3.000 m diepte) 
$  12  Argyropelecus aculeatus,  zilveren bijlvis (200-1.200m) 
$  10  Bufoceratias shaoi, lantaarn vis, (500-1.200m) 
$  12  Regalecus glesne, langste  beenvis , tot 11 m lang! (300-500m). 
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Velletje B (0,8) met 1 zegel  $  25  Histioteuthis celetaria pacifica  (300-500m), dicht bedekt 
met lichtgevende organen. In de rand van het velletje nog wat andere diepzee bewoners. Voor 
de lichtgevende delen van de dieren is lichtgevende inkt gebruikt. 
 

    
17 januari 2013  Bessen (vervolg)  (DEF 136) 
Vervolg op de uitgifte van 12 januari 2012. 
$ 2,50 (1,6)   Rhodomyrtus tomentosa, donzige roos bosbes. 
$   7  (4,0)   Ardisia squamulosa, groenblijvende struik met bessen . 
$   10  (22)    Hylocereus undates, drakenfruit. 
$   32  (6,5)   Makonia japonica, met  leerachtige blaadjes. 
 

 
31 januari 2013  Heerlijke Gerechten  (SP 583) 
Een strook met vier  zegels van $ 5 (0,82) met culinaire hoogstandjes op Taiwan. 
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1. Gong Bao kip; kip met pinda’s, komkommer lente-ui, chilipeper en kruiden. 
2. Modderkrab met kleefrijstcake, paddenstoelen, varkensvlees en garnalen. 
3. Drie-Beker Kip, gestoofd in aardewerk pot met rijstwijn, sojasaus ,basilicum etc. 
4. Hakka Roerbak; inktvis, vet varkensvlees en kruiden. 
De zegels zijn gedrukt in een velletje met 4x4 zegels met tussenin een strook waarop de 
ingredienten zijn afgebeeld. 
 

    
 

4 februari 2013  Valentijnsdag  2013  (SP 584) 
Valentijn wordt steeds populairder onder de jeugd en om dat te stimuleren zijn hier weer 
bijpassende zegels. 
$ 12  Kleurrijke rozen op witte achtergrond. 
$ 25  Witte  velletje op rode achtergrond. 
Hierbij ook een velletje met  de twee zegels  in twee in elkaar schuivende harten en een 
tweede velletje met driemaal  de twee zegels in een hart. 
Het totaal aan zegels (gedrukt bij Joh. Enschede)  is voor  de $ 12 zegel 1,5 miljoen en voor 
de  $ 25 zegel  1,482 miljoen. 
 

 
 

5 maart 2013  Voedingsgewassen  (SP585) 
Het groeien van de wereldbevolking en klimaatsveranderingen kunnen tot een voedseltekort 
leiden.  
Om de gewassen die belangrijk zijn voor de voeding eens onder de aandacht te brengen zijn 
een viertal zegels uitgegeven met gewassen die op Taiwan een belangrijke rol spelen. 
$   5  (0,86)  Oryza sativa,  rijst, het belangrijkste gewas op Taiwan. 
$   7  (0,82)  Setaria italica,  gierst, in gebieden waar Hakka’s wonen. 
$ 10  (0,82)  Zea mays,  mais, wordt gebruikt als veevoer. 
$ 25  (0,82)  Triticum aestivum, tarwe, voor meel en bloem. 
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20 maart 2013  Klassieke Borduurkunst  (SP586) 
Uit waardering voor de chinese kunst zijn hier vijf zegels met delen uit een geborduurd 
gordijn uit de tijd van de Ching dynastie 
$  10  (0,9)  Twee pauwen 
$  10  (0,9)   Sneeuwkraanvogel, vleermuis, twee mynahs (familie van spreeuw en kan leren           
praten) en paddenstoelen.  
$  10  (0,9)   Sneeuwkraanvogel, dennenboom en orchideeën. 
$  10  (0,9)   Vliegenvanger, pruimenbloesem, bamboe en magnoliabloemen. 
$  10  (0,9)   Twee mandarijn eenden, ijsvogel en lotusbloemen. 
Verder  nog een velletje met een zegel van $ 100 (0,8) met een pauw en twee Taiwan 
yuhinaas (Yuhina brunneiceps)  en pioenrozen op de zegel en een sneeuwkraanvogel, een 
paartje mandarijneenden, twee vlinders en pruimenbloesem  naast de zegel. 

ger.vandriel@casema.nl 
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