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Redactioneel 
Nog net voor het buiten gebruik stellen van de 
postzegels in gulden-waarden stuur ik u nog een 
nummer van ons blad. Dit keer is ook de envelop 
dus een filatelistische bijzonderheid! 
In het nummer zelf is ook weer van alles te 
genieten. De laatste tijd zijn er een flink aantal 
mooie bijdragen geleverd en dat zorgt weer voor 
een gevarieerde inhoud. De studie van Ed Boers 
naar Tibet is toe aan de aflevering over de in dat 
gebied gebruikte stempels. 
Daarnaast ziet u op de omslag al een bijzondere 
brief met een verhaal, een verhaal rond allerlei 
facetten van de Tweede Wereldoorlog. Zeer de 
moeite waard. Een tweede besproken brief uit 
1939 laat zien hoe die oorlog zijn schaduwen 
vooruit wierp. 
Jan van der Zouw zorgt weer voor twee mooie 
bijdragen waarin de nodige studie zit, één over 
een onbekend facet van de postgeschiedenis van 
Mantsjoerije, aanleiding om meteen de 
geschiedenis over dat stuk van China op te 
halen. Daarnaast een stuk over de 
prijsontwikkeling van (betere) Chinese zegels 
over de afgelopen decennia.  
Er is dit keer weer een bijdrage van Ai Li-shan, 
die er altijd in uitmunt om het bijzondere van 
ogenschijnlijk gewone brieven te belichten.  
Ook is er dit keer wat ruimte om een stel 
herdenkingsvelletjes uit de afgelopen jaren te 
tonen, met dank aan Dick van Eijl. Dick heeft 
ook weer gezorgd voor de beschrijving van de 
nieuwtjes van de Voilksrepubliek uit de laatste 
maanden.  
Al met al weer een mooi nummer. En er ligt 
zelfs nog wat op de plank voor een volgende 
uitgifte. Voor de redacteur een prachtige gevoel. 
Uw bijdrage voor een volgend nummer blijft 
overigens natuurlijk altijd welkom! 

 

Bestuursmededelingen 
Verslag bijeenkomst zaterdag 7 september 

2013  

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 19 
leden welkom. Vijf leden zijn met kennisgeving 
afwezig. 
Op de bijeenkomst van de Studiegroep in juni is 
gesproken over eventuele promotie activiteiten, 
die tot doel hebben om belangstelling te wekken 
voor het verzamelgebied China en voor onze 
Studiegroep China Filatelie in het bijzonder. 
De heren  Anton Koenders  en Vic Bours gaan 
op  de Postzegelbeurs in Assen en  de Postzegel-
vereniging in Susteren  verschillende promotie 
activiteiten ontwikkelen. Hiervoor is enig 
promotiemateriaal verstrekt. Ook zijn in het 
clubblad van een algemene Postzegelvereniging 
wat stukjes opgenomen die eerder in het bulletin 
zijn gepubliceerd. 
Johan is voornemens om het eerstvolgende 
bulletin in oktober te laten verschijnen. Hij heeft 
hiervoor verschillende stukjes ontvangen. 
Dick van Eijl vertelt dat in het maandblad 
Filatelie een positief stukje is opgenomen over 
het bulletin waarin verschillende bijdragen van 
onze leden uitgebreid worden samengevat. 
Ton van Doornen vraagt of de zegels die worden 
geveild in het vervolg kunnen worden geplaatst 
in doorzichtige zakjes en niet meer in 
enveloppen opdat de leden direct kunnen zien 
welke zegels worden aangeboden. Rob zal hier 
aandacht aan besteden. 
Na de pauze veilt onze veilingmeester Johan 
Sevenhuijsen de 106 kavels van veiling nr 205. 
Er zijn voor deze veiling 62 schriftelijke 
biedingen uitgebracht. Er gingen 44 kavels 
retour (39 %) 
Om 12.45 uur werd de bijeenkomst afgesloten. 

Miep Ronde 
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Tibet als verzamelgebied IV 
Ed Boers 

 

Deel 7: De stempels  
In Tibet zijn zeer veel verschillende stempels gebruikt. Veel meer dan het aan zegels ooit heeft 
uitgegeven. Het is onmogelijk om in deze artikelreeks alle gebruikte stempels te behandelen. Vandaar 
dat ik in hoofdlijnen de volgende categorieën bespreek: 
1. De Britse (veld)postkantoren 

2. De Chinese bezetting 

3. De Tibetaanse stempels 

4. Overige stempels 

 

1. De Britse (veld)postkantoren 

In het tweede artikel gaf ik al aan dat tijdens de intocht van de Britse  troepen, Tibet geen eigen zegels 
had en hier Indiase zegels werden gebruikt. Daarom is het gebruik in Tibet alleen vast te stellen aan de 
hand van stempels. De stempels die zijn gebruikt bij de expeditie van 1903 zijn buitengewoon 
zeldzaam. Van vele is slechts één of enkele afdruk(ken) bekend of zijn er in het geheel geen afdrukken 
gevonden.  
In 2002 is de verzameling van M. Mizuhara geveild. Hierin bevonden zich een aantal stukken van de 
1e expeditie uit 1903. Een aantal hiervan was gericht aan de echtgenote van Younghusband en de 
echtgenote van Bailey. De meesten hiervan zijn oorspronkelijk afkomstig uit het archief van Bailey 
zelf. Mizuhara heeft deze stukken destijds weer van Waterfall gekocht. Ik laat u een voorbeeld zien 
van stempel PI (type B 2), tijdelijk postkantoor nr. 1. Het komt voor op een brief (ex. M. Mizuhara) 
verstuurd aan de echtgenote van Fr. Younghusband in Darjeeling. 
 

   
 
Van de expeditie van 1904 is meer te vinden, ofschoon ook hier het merendeel zeldzaam is. Aangezien 
vele (veld)postkantoren ook ná 1904 bleven bestaan zijn hier in latere jaren stempels van te vinden. 
Anders wordt het als de Britse kantoren worden geopend (Pharijong, Shigatse, Yatung en Gartok). 
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Deze zijn niet lastig te vinden. Uitzondering is Gartok, hiervan zijn slechts enkele exemplaren 
gevonden. Het is onmogelijk hier een afbeelding te geven van alle gebruikte Britse stempels (ruim 100 
verschillende). Hieronder enkele voorbeelden van stempels die met enige regelmaat te vinden zijn: 
 

 
Pharijiong    Gyantse-Tibet Suluguri Base 

 
Over bovenstaand vlaggenstempel van Pharijiong valt nog wel iets meer te vertellen. Het stempel is 
type B-9 (Hellrigl nr. B19). Oorspronkelijk stond dit stempel beschreven als een stempel waarin de 
dag, maand en jaar in volgorde leesbaar is. In het midden staat de stempeltijd. In de latere studie van 
Hellrigl staat het stempel afgebeeld zónder tijd en zónder jaartal, alleen de dag en maand dus. De 
meeste afdrukken die ik tot nu toe heb gevonden zijn van het jaar 1954 en 1955. In vrijwel alle 
gevallen staat hier de datum, maar niet het jaartal afgebeeld. Er lijkt erop dat er dus van 4 typen sprake 
is. In vrijwel alle gevallen zijn deze vlaggenstempels buitengewoon slecht geplaatst en is de datum 
nauwelijks leesbaar. Nu was het oorspronkelijke postkantoor in Pharijong gevestigd in de hoogst 
mogelijke zolderkamer aldaar. De postmaster had er het grootste plezier in. Elke dag kwamen 
bezoekers de hoge trappen op en konden als gevolg van de ijle lucht vaak geen woord meer 
uitbrengen. Velen kwamen langs om post te halen en moesten dan hun naam en adres geven, waarop 
de postmaster ging kijken of er post was. De postmaster had er het grootste plezier dit aan te horen 
onder hun gehijg. Aldus een getuige destijds. 
Het stempel van Gyantse moet nog ergens in Tibet te vinden zijn, in ieder geval als het van staal is 
gemaakt. Op 10 juli 1954 vond er een grote overstroming plaats, waarbij Gyantse grotendeels verwoest 



 
China Filatelie 2013 8 

werd. Het Britse postkantoor is daarbij volledig van de kaart geveegd. 690 inwoners zijn verdronken 
en lieten het leven. Spoedig daarna is er een TPO (= temporarily post office) een tijdelijk postkantoor 
ingericht. Stempels hiervan dragen de tekst T.P.O 622. Het loont dus de moeite hiernaar uit te kijken. 
Overigens zijn ook de afdrukken van dit stempel doorgaans slecht en daarom moeilijk te dateren. 
 
2. De Chinese bezetting 

 

 
Het eerst twee afgebeelde stempels met name te vinden op zegels van het keizerrijk (zonder overdruk). 
De andere twee zijn te vinden op de zegels met overdruk. Na de bezetting in de jaren ‘50 werden er 
tweetalige stempels geïntroduceerd (Chinees / Tibetaans). Deze zijn uitsluitend te vinden op zegels van 
de Volksrepubliek China. Enkele voorbeelden: 
 

 
 

Met de introductie van de Chinese zegels zijn er vele honderden verschillende stempels in Tibet 
gebruikt. 
 
3. De Tibetaanse stempels 

Het eerste type dat in omloop kwam was het zgn. negatief stempel: 
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Het is gebruikt in onder meer Pelti, Gyantse, Nangartse en Lhasa.  
Al deze stempels hebben geen datum- en tijdsaanduiding. Het dateren blijft dus altijd een uitdaging. 
Vervolgens kwam het zgn. type XI in omloop: 

 
Phari   Penam 

 
Het bekendste zijn wel de zgn type VIII-stempels. Deze komen voor bij de grootste 4 steden, te weten 
Shigatse, Phari(jiong), Gyantse en Lhasa. Ook van dit stempeltype bestaan andere (kleinere) 
plaatsnamen zoals Chushu en Pelti, maar deze zijn doorgans zeer lastig te vinden. Ook Nangartse is 
moeilijk te vinden.  

 
 
 

4. Overige stempels 

De laatste jaren is er veel bekend geworden over niet postale stempels. Met name Hellrigl heeft verder 
onderzoek verricht. Zo dachten verzamelaas dat de grote violette afdrukken adresstempels waren. Dit 
blijken ‘richtingstempels’ te zijn, algemeen bekend als ‘Directional hand stamps’. Adresseringen van 
brieven uit die jaren (ook zelfs in de jaren 50) wijken volledig af van wat wij in het westen gewend 
zijn. Een adressering kan bijvoorbeeld zijn: ‘door de blauwe poort naast de trap’. Om er voor te zorgen 
dat bij dit soort adresseringen op z’n minst de plaatsnaam duidelijk werd, hanteerden belangrijke 
traders een ‘richtingsstempel’, vaak in violet of paars. Hier stond de plaats van verzending en 
bestemming op. Lang is aangenomen dat deze stempel op het postkantoor geplaatst werden.  
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Rood ‘richtingsstempel’  ‘van Lhasa naar Phari‘. Dit stempel werd overigens alleen gebruikt voor 

aangetekende zendingen. Dit is te zien aan de onderste inscriptie die onder een soort van dakje is neergezet, 
hetgeen het Tibetaans is voor ‘aantekenen’. 

 

 
Voorbeeld van een paars directional postmark ‘Lhasa to gyantse’. 

 

 
Een richtingsstempel dat niet genoteerd staat in het handboek van Hellrigl. Het lijkt op Hellrigl type 4 (Lhasa 

naar Gyantse), maar wijkt af. 

Aantekenstempels: 
Het merendeel van Tibetaanse brieven werd aangetekend verzonden, zeker ten tijde van het gebruik 
van de 1933-uitgave. Een aangetekende brief is daarom niet zo bijzonder. Een niet-aangetekende brief 
is vooral na 1935 lastiger te vinden dan een niet-aangetekende. In vrijwel alle gevallen werd door de 
afzender op de envelop met de hand aangegeven dat de brief aangetekend moest worden verzonden, in 
sommige gevallen werd er een (meestal paars) stempeltje geplaatst: 
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Deze stempeltjes zijn er in vele soorten en maten te vinden. Grote plaatsen als Phari, Lhasa, Shigatse 
en Gyantse hadden hun eigen stempeltype. 
Veel traders die regelmatig zaken deden in Tibet en post verstuurden hadden hun eigen merktekens die 
zij op de verstuurde brieven plaatsten. Zo waren er (veelal zwarte) negatieve ovaalvormige stempeltjes 
die geplaatst werden op de dichtgeplakte flap. Ook werden er (vaak paarse of violette) stempeltjes op 
de envelop geplaatst. Veel post werd ook verzegeld verstuurd met ‘wax seals’ (lakzegels), vaak in de 
zwarte kleur: 
 

    
 

Tenslotte: er zijn enveloppen te vinden, voorzien van het zgn. Swastika-teken. Het is het Sanskrit voor 
‘geluk’ of ‘welzijn’. De behouden aankomst van een brief was immers niet zeker en men zond met het 
plaatsen van dit teken wat geluk mee voor een behouden aankomst.  
 

Gelegenheidsvelletjes 
 

 
 

De Chinese muur staat symbool voor de 
verdediging van China tegen bedreiging van 
buiten. Hier wordt dat symbool gebruikt op een 
velletje voor de viering van de 65e verjaardag 
van de overwinning in de oorlog met Japan. 
 
Hiernaast nog een velletje ter gelegenheid van 
het jaar van de draak, met tien bloemen, 
uitgegeven in 2011. 
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Van Shanghai naar Praag en terug; 
een vijf jaar durende reis (1941-1946) 

  

Hans Kremer 
 

Af en toe kom je een poststuk tegen dat, hoewel niet behorend tot je normale gebied van filatelistische 
interesse, toch je aandacht trekt. Dit is het geval met het hier getoonde poststuk, dat mij overhandigd 
werd door een vriend die me vroeg wat ik ervan af wist. Gezien de verschillende poststempels (vooral 
die op de achterkant van het poststuk), besloot ik om te zien wat ik uit kon vinden. 
 

 
 

 
 

Het moeilijkste deel van een onderzoek is uit te vinden waar de antwoorden te vinden (wat / waar is 
gepubliceerd over dit soort poststuk? Wie ken ik die hier waarschijnlijk meer over weet?) 
Het heeft wat (met plezier bestede) tijd gekost, maar ik denk dat ik erin geslaagd ben om de 
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achtergrond  informatie van dit  interessante, bereisde poststuk bij elkaar te krijgen. 
Zoals kan worden gezien, werd de aangetekende brief in 1941 vanuit Shanghai (China) naar Praag 
(momenteel de hoofdstad van de Tsjechische Republiek; toen van het Duitse protectoraat Bohemen en 
Moravië) verzonden. 
Er zit in totaal 1180 Chinese cent (2 x 500, 1 x 100, 2 x 40) postzegels op. In 1941 waren de 
internationale verzendkosten 50 cent voor de eerste 20 gram; toeslag voor aantekenen van 50 cent en 
luchtpost via Clipper dienst 540 cent per 5 gram. Voor een brief tussen de 5 en 10 gram komt dat dus 
uit op  50 + 50 + 2 x 540= 1180 cent. 
 

Duidelijk leesbaar zijn "Shanghai 7.10.41" (op de voorzijde) en "Shanghai 21.6.46" (op de 
achterzijde). Waarom duurde het vijf jaar voordat de brief werd teruggestuurd? Om deze vraag te 
beantwoorden is het het beste om alles in chronologische volgorde te zetten. 
Twee andere markeringen op de achterkant zijn vrij duidelijk. Een paars "..... SUB-SECTION / .... 
Mail Section / OCT/12/1941" poststempel en een "New York USA / Foreign / 11-6/1941" poststempel. 
Veel minder duidelijk is een paars "... HAWAII / NOV / 1/1941 / Registered" poststempel. 
 

Dan is er een rode "RELEASED" met drie golvende lijnen stempel op de voorzijde, een "PC 90 
/OPENED BY EXAMINER 378" sticker gewikkeld rond de linkerkant, een Chinese sticker op de 
achterkant, plus een rood "50124" stempel, ook op de achterkant. Verder zijn er enkele regels 
handgeschreven tekst op de voor-en achterkant. 
Ik heb allereerst geprobeerd om er achter te komen welke route deze brief heeft gevolgd in November 
1941, vlak voor de aanval op Pearl Harbor (Hawaïi) op 7 december 1941. 
  

 Wat mij daarbij het meest bezig hield was het paarse poststempel "... SUB-
SECTION ...." van OCT/12/1941. Eerst dacht ik dat het een Hong Kong 
poststempel was, maar na contact met de Nederlandse "China Filatelie" 
studiegroep kwam ik erachter dat dit een poststempel uit Manila 
(Filipijnen) was,  uitsluitend gebruikt als doorvoer (transit) poststempel 
voor aangetekende buitenlandse post. De volledige tekst van het 
poststempel is "OPENING SUB-SECTION/Foreign Mail Section”. 

  

Ik werd ook geïnformeerd dat met ingang van 15 augustus 1941 het Chinese postkantoor in Shanghai 
haar post per boot naar Hongkong of (in zeldzame gevallen) naar Manila stuurde (tot nu toe zijn uit 
deze periode van 3 maanden maar 3 brieven gevonden via die route). Deze brief is via Manila vervoerd 
geweest, gebaseerd op het volgende: 
  

Wetende dat de brief werd gestempeld in Honolulu op 1 november, kwam ik erachter dat Pan Am's 
American Clipper, die de FAM 14 route (Singapore - San Francisco) volgde, stopte in Manila (de brief 
van Shanghai was op 12 oktober in Manila aangekomen) van 17-23 oktober, waarna het in 
verschillende etappes  via Guam, Wake Island, en Midway Island doorvloog naar Honolulu, waar het 
landde op 1 november (hetgeen  overeenkomt  met de transit-poststempel op de achterkant). De 
Clipper verliet Honolulu op 4 november, met aankomst in San Francisco op dezelfde dag. De brief 
werd vervolgens per binnenlandse luchtvaartmaatschappij vervoerd naar New York, daar aankomend 6 
november 1941. 
  

De brief vertrok van New York op 7 november 1941 aan boord van de Atlantic Clipper, (op de FAM 
18 route) op weg naar Lissabon. De brief werd op 8 november 1941 in  Bermuda uit het vliegtuig 
genomen om gecensureerd te worden: (Form PC 90; "OPENED BY  EXAMINER 378"); Let op de 
verroeste paperclip indruk op de achterkant nabij de bovenrand. Dit is kenmerkend voor form 189, 
‘veroordeelde/ingegehouden’ post, een oranje kaart, bevestigd aan de envelop met een paperclip. Het 
formulier legt uit waarom het poststuk werd vastgehouden. Post die werd ‘veroordeeld en ingehouden’ 
in Bermuda werd verzonden naar Engeland, waar die werd bewaard tot het einde van de oorlog. 
  

Een groot deel van deze post werd vervolgens 'released’ (vrijgegeven) door de Britse posterijen in 
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1946. Deze brief  werd  met de hand gestempeld met "RELEASED" en  drie golvende lijnen in rode 
inkt op de voorzijde en een nummer 50124 op  de achterzijde, en alsnog doorgestuurd naar Praag 
(onder het Chinese sticker op de achterkant (die kan worden opgetild) is te lezen "16/III / 46”). 
  

 

 
 

Er is ook handgeschreven tekst op achterkant , die luidt: 
Praha VII, Janovského 3, Adresát přesídlil neznámo kam. (Handtekening onleesbaar), 
wat betekent: 
Praag VII, Janovského straat 3, Ontvanger verhuisd, verblijfplaats onbekend. 
  

Op de voorzijde leest men "zpeta", wat staat voor Retour. 
  

De brief kwam terug in Shanghai op 21 juni 1946. Een Chinese sticker, die luidt 

��������	
�(aangetekende brief hier aangehecht) werd op de achterkant 

van de envelop geplakt. Deze sticker (deel van een groter formulier) werd gebruikt 
voor  aangetekende post. Bij aflevering of na poging tot aflevering werd het grotere deel 
van de sticker achtergehouden op het postkantoor;  het kleinere deel zat nog aan de 
brief. We moeten aannemen dat de brief inderdaad werd teruggezonden naar het adres 
van de afzender. 

 

Nog wat extra achtergrond bij deze brief in zijn historiusche context. De brief was gericht aan Oskar 
Ritter. Via Google kwam ik erachter dat hij werd geboren op 5 april 1879. Hij werd op transport gezet 
van Praag naar de “Grote Vesting”, dat is het Joodse Getto, in het concentratiekamp in Terezin 
(Theresienstadt) op 10 december 1941. Hij stierf daar, 62 jaar oud, op 8 februari 1942. Zijn 
overlijdensakte (ook op Internet te vinden) geeft als doodsoorzaak: Sepsis (soms genoemd  
bloedvergiftiging; sepsis is de vaak dodelijke reactie van het lichaam op een infectie van het bloed). 
Vanaf november 1941 deed de stad Theresienstadt (de Grote Vesting) dienst als getto voor 
gedeporteerde Joden. Van november 1941 tot april 1945 werden ca. 144.000 Joden gedeporteerd naar 
Theresienstadt, 33.000 van hen stierven in de stad zelf aan ontbering, ziekte, marteling of door 
executie. 88.000 Joden werden vanuit Theresienstadt gedeporteerd naar vernietigingskampen (vooral 
Auschwitz en Treblinka). 
Op Janovského 3 in Praag (Oskar Ritter's adres) is momenteel een restaurant gevestigd. 
  
Ik wil graag Hans van Dooremalen, Frank Ennik, Peter Flynn, en Jozef Wagemakers bedanken voor 
hun hulp bij het ontrafelen van de geschiedenis van dit poststuk . 
  
Bronnen: 
Hans E. Aitink en Egbert Hovenkamp, Bridging the Continents in oorlogstijd; Belangrijke Luchtpost 
Routes 1939 - 1945, Stichting Luchtpostgeschiedenis Tweede wereldoorlog, 2005 
Dr E.A.M. Speijer, Theresienstadt (Terezin), De Postzak # 123, april 1980 
Studiegroep China Filatelie: http://www.chinafilatelie.nl/ 
Vereniging voor Tsjechoslowakije-Filatelie: http://www.cs-filatelie.nl/ 
http://gracephilatelics.com/Pacific-Clipper-covers/clippers-china.html" 
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Brief van Shanghai naar Berlijn, poste restante 
 

Miep & Rob Ronde, Jozef Wagemakers 
 

  
 

  
De hierboven getoonde brief is gefrankeerd met 
25c, SG 402 en verzonden in Shanghai op 8 april 
1939, kort voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog in september van dat jaar.  
De brief is verzonden aan Frau Emmy Moddel, 
die op dat moment in een Pension zit op de 
Waterloo Ufer 16 II in Berlijn. Het aankomst 
stempel in Berlijn ontbreekt, wat niet 
ongebruikelijk is in deze tijd.  
Het lijkt eigenlijk (postaal gezien) een wat saaie 
brief., maar dit is echter niet helemaal waar. 

 
De brief is verzonden vanuit  Shanghai  
bijkantoor 19,  de ��   tussen de karakters voor 

het Shanghai in het stempel geeft dit aan (zie de 
uitvergroting van de zegel op de getoonde brief).  
 
Bijkantoor Shanghai 19 heet in het Engels: 
Wayside en is gelegen aan de Yangtzepoo Road. 
Helaas is er geen goede kaart beschikbaar maar 
een wat mindere met de outline van postgebied 
19 en plaats van het postkantoor is er wel.  
 

 
 
Het kantoor ligt in de Internationale Settlement 
en het gebied Shanghai 19 bestaat voornamelijk 
uit industrie en scheepvaartwerven. Ook zijn de 
Shanghai Waterworks in dit gebied.  
De brief is verstuurd door Georg Moddel, zonder 
twijfel een vluchteling voor het Nazi-regime in 
Duitsland; voor veel vluchtelingen is de wijk 
Shanghai 19 de eerste halte plaats op de route 
naar Amerika.  
De afzender geeft zijn adres als “Poste Restante, 
Schanghai”. Gebruik van Poste Restante is in die 
tijd de meest gebruikelijke manier voor deze 
vluchtelingen, die meestal geen vaste 
verblijfplaats en dus ook geen adres hebben. De 
brief wordt voor de geadresseerde bewaard op 
het postkantoor. Wel kost het gebruik maken van 
deze regeling geld, als ze opgehaald wordt moet 
er in deze periode 5 cent betaald worden, een 
zegel van die waarde wordt dan op de brief 
geplakt en ontwaard. Zie de hieronder 
afgebeelde brief uit Duitsland naar Shanghai als 
voorbeeld daarvan. 
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Normaal gesproken gaat Poste Restante via het 
hoofdpostkantoor maar enige tijd geleden is een 
brief geveild met als Poste Restante adres van de 
afzender “Wayside Post Office“ (ook deze bief 
is verzonden van bijkantoor 19). Het is niet 
bekend of een daarheen geadresseerde brief ook 
echt op dat kantoor bewaard werd of toch op het 
hoofdpostkantoor van Shanghai. 
 

 
 

Als extra service werd door de posterijen (in 
ieder geval in een eerdere periode) wel in een 
advertentie in de krant gemeld voor wie poste 
restante stukken ontvangen waren. Van Hendrik 
Oranje is onderstaande illustratie daarvan 
afkomstig (Brits kantoor in Shanghai, 1879). Het 
is niet bekend of dat ook in latere perioden nog 
een gebruikelijke gang van zaken was. 

 
 

Ongebruikelijke aantekenstrook van Taiwan 
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Ai Li-shan 
 
Recent kocht ik de hier getoonde eerste vlucht 
brief van Macao naar Taiwan, verzonden op 8 
december 1995. Er staat een ontvangststempel 
Taipei van 9 december op.  

 

De brief was geadresseerd aan een niet 
bestaande postbus, zoals blijkt uit het stempel, 
door Taipei International Mail Processing Center 
12 op een sticker gezet en op de brief geplakt.  
Bijzonder interessant is het aantekenstrookje dat 
het zelfde nummer 9541432 heeft als het in 
Macao gebruikte aantekenstrookje op de 
voorzijde. 

  

 

Ik heb nog nooit eerder een aantekenstrookje 
gezien dat op teruggezonden post geplakt is, in 
dit geval door kantoor 92 in Taipei, het Chung 
Cheng kantoor. De enige reden die ik ervoor kan 
verzinnen is dat de barcode nodig was voor de 
geautomatiseerde verwerking van de brief. 
 

 
 

Bij terugkeer in Macao werd op de brief een 
sticker geplakt met de steeds in horizontale 
lijnen  herhaalde tekst Macau CTT, met 
ontvangststempel 19 december 1995. 
Opmerkelijk, waarop zou het stempel niet 
gewoon op de brief gezet zijn? 
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Manchukuo: de Generaal Su Ping-wen opdrukken 

 
Jan van der Zouw 
 

 
 

In een veilingcatalogus van een vooraanstaand 
Hongkongs veilinghuis kwam ik een kavel (zie 
afbeelding) tegen met de omschrijving:   
China: Manchukuo, 1932 Su Ping-wen 
overprints on 1f. and 4f. block of four on small 
piece, cancelled by "Lupin/(Manchuli)" c.d.s. 
(24.11.32), the 1f. additionally tied by partial 
"Tientsin" c.d.s., fine and exceptionally rare 
stamps, the 4f. believed to be the only surviving 
multiple. Estimate HK$ 40,000 - 50,000  
Ik had al eerder iets over deze zegels gelezen, 
maar dit kavel prikkelde mij toch om het internet 
op te gaan om te kijken of er ook een verhaal 
achter deze zegels te vinden is. Over de 
achtergrond van de Japanse inval in Mantsjoerije 
is veel bekend, evenals over de oprichting van de 
republiek Manchukuo en later het keizerrijk 
Manchukuo. Over de manier waarop dit gebied 
voorafgaand aan de Japanse inval werd bestuurd 
was mij niets bekend. 
 

Een stukje geschiedenis 

Rondom 1930 was de situatie in Mantsjoerije 
onoverzichtelijk. Het centrale Chinese gezag was 

zwak en strekte zich zeker niet uit tot 
Mantsjoerije. Dit deel van het land was in 
handen van lokale bandieten en krijgsheren. 
Deze krijgsheren hadden veelal een formele of 
een informele relatie met Beijing of met de 
Kuomintang. Op deze manier beheerden lokale 
krijgsheren grote gebieden als “leengoed”.  
 

 
 

Generaal Su Ping-wen was een van hen. Met een 
militaire achtergrond in de Chinese 
strijdkrachten heeft hij tussen 1928 en 1933 een 
belangrijke rol gespeeld in Mantsjoerije. 
 

1928 Commanding Officer 17th Division, North-
eastern Army 
1928 Chief of Staff Heilongjiang Inspectorate of 
Military Affairs 
1928 - 1930 Committee Member of Heilongjiang 
Provincial Government 
1928 – 1930 Deputy Commanding Officer 
Northeastern Border Defence Army 
1929 - 1930 Chief of Staff, Northeastern Border 
Defence Army 
1930 Commanding Officer 15th Brigade, NE 
Army, Commanding Officer Hulunbuir Garrison 
1932 Commanding Officer Heilongjiang Self-
Defence Corps 
1932 - 1933 Commanding Officer North-eastern 
Popular National Salvation Army 
 

Voorafgaand aan de Japanse bezetting werd  
Mantsjoerije de-facto geleid door de Krijgsheer 
Chang Hsueh-Liang. Chang had een los-vaste 
relatie met de Kuomintang. 
In september 1931 viel het Japanse Kwantung 
legerkorps de Chinese provincie Mantsjoerije 
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binnen. Op 18 februari 1932 werd door Japan de 
onafhankelijke staat Manchukuo uitgeroepen. 
Het nieuwe bewind kreeg snel controle over de 
grotere steden en de spoorwegen. De landelijke 
gebieden lieten ze in eerste instantie ongemoeid.  
Op dat moment was Gen. Su Ping-wen 
bevelvoerder van het Heiliungkiang Manchukuo 
garnizoen in het “Barga district”, gelegen in het 
uiterste westen van Heilugiang, direct tegen de 
grens met de Sovjetunie aan. Tot midden 1932 
wist hij zijn “leengoed”  buiten het krijgsgewoel 
te houden en was er sprake van een periode van 
relatieve rust. De Japanners lieten het district 
volledig links liggen en Gen. Su Ping-wen hield 
zich afzijdig van het krijgsgeweld om zich heen 
en koos noch partij voor de Japanners, noch voor 
de Kuomintang. Op 27 september 1932 
veranderde dat toen Gen. Su Ping-wen in 
opstand kwam tegen het Japanse gezag en in 
korte tijd een aantal steden wist te veroveren. Na 
een korte succesvolle veldtocht bezette hij de 
steden Hailar en Manchouli.  De laatste stad is 
gelegen aan de spoorweg naar Siberië waardoor 
het (post)verkeer met Europa over deze route 
werd stilgelegd. Snel kwam het postverkeer naar 
Europa echter weer op gang met een nieuwe 
route via Amerika, Canada of via Suez. Uit het 
archief van de Australische krant “The Miner” 
blijkt dat Gen. Su Ping-wen op 1 december 1932 
nog heeft overwogen om de belangrijke Hingan 
spoortunnel op te blazen, om op deze wijze de 
belangrijke verbinding tussen de Chinese 
Eastern Railway en de Trans-Siberië spoorweg 
te vernietigen. Dit is uiteindelijk niet gebeurd. 
In eerste instantie hadden de troepen van Gen. 
Su Ping-wen terrein voordeel. Zij konden zich 
verbergen in de hoogstaande graan- en rijst 
velden.  In de eerste weken maakten zij 
honderden Japanners krijgsgevangen en zetten 
zij spoorofficials en hun gezinsleden achter de 
tralies. Door bemiddeling van de Sovjet consul 
in Manchukuo werden de meeste vrouwen en 
kinderen voor de Japanse tegenaanval weer 
vrijgelaten. 
Su Ping-wen was niet de enige Chinese 
krijgsheer, die in opstand kwam tegen de 
Japanse bezetting. De legendarische Gen. Ma 
Chun-shen, een voormalig krijgsheer en leenheer 
van Beijing liet zich in eerste instantie voor $ 
3.000.000 omkopen om onder de Japanse 
bezetting de rol van Provinciaal Gouverneur te 

vervullen. Hij kreeg daarbij van de Japanners 
weinig ruimte en kwam in oktober 1932 in 
opstand. Gen. Su Ping-wen sloot zich bij hem 
aan, in de hoop gezamenlijk in staat te zijn de 
provinciehoofdstad van Tsitsihar te veroveren. 
Per spoor werden de troepen van Su Ping-wen 
snel oostwaarts verplaatst. Hevige 
overstromingen in augustus 1932 leidden tot 
voedselschaarste later dat jaar. De troepen van 
Su en Ma hadden daardoor steeds meer moeite 
om onder dwang voedsel bij lokale boeren te 
vorderen. Al snel was er geen voedsel meer om 
in beslag te nemen. 
In oktober 1932 maakten de rebellen nog een 
redelijke voortgang en bezetten zij Antachen en 
Laha. De lokale stadsbesturen werden 
gedwongen om geld, goederen en vooral paarden 
af te staan. In november keerde het tij toen de 
Japanners met grote kracht en inzet van tanks, 
cavalerie en vliegtuigen terugsloegen. Op de 
eerste dag van het tegenoffensief wisten de 
Japanners ten westen van Harbin 175 km 
terreinwinst te boeken. In eerste instantie werden 
hevige bombardementen uitgevoerd, waarna de 
Japanse pantserwagens snelle voortgang konden 
maken over de bevroren bodem. 
Het was voor Gen. Su Ping-wen een niet te 
winnen strijd. Op 3 december namen de 
Japanners Su Ping-wen’s  hoofdkwartier in 
Hailar in. De volgende dag vluchtten de 
overgebleven troepen over de grens met de 
Sovjet Unie, waar ze een vorm van bescherming 
kregen. Uiteindelijk is Gen. Su Ping-wen weer 
naar vrij China gereisd, waar hij zich aansloot bij 
de Kuomingtang.  In 1948 werd hij door het rode 
leger gevangen genomen. 
 

De opdrukzegels 

Met deze historische aanloop komen we 
uiteindelijk bij de achtergrond van de getoonde 
zegels.  
 

 
 

Gen. Su Ping-wen besloot een eigen Chinese 
postdienst op te zetten binnen het door hem 
gecontroleerde gebied. Hij liet de voorraden 
postzegels die hij in de postkantoren aantrof 



 
China Filatelie 2013 20 

daartoe overdrukken met een houten stempel in 
zwart of rood.  
Het gaat om de eerste uitgifte van de republiek 
Manchukuo (SG 1-18) waarbij het de bedoeling 
was dat het stempel “Chinese Postal 
Administration” over de vijf top karakters 
zouden worden geplaatst. Het  aantal overdrukte 
zegels is onbekend. Ze komen echter voor op 
alle waarden van deze serie. Voor elke echte 
opdruk komen vele honderden vervalsingen 
voor. Dat geldt ook voor brieven. 
Het geveilde kavel is uiteindelijk voor HK$ 
45.000 (4250 Euro) toegeslagen. 

Bronnen 

http://www.generals.dk/general/Su_Bingwen/_/
China.html 
www.manchukuostamps.com 
Neues handbuch der briefmarkenkunde, heft 22 
Mandchukuo, 1964 
Verschillende kranten, nationaal Archief 
Singapore 
Sydney Morning Herald 
Archief “The Miner”, Melbourne. 
Wikipedia

 

Souvenir Velletjes zonder Postale Waarde 
Collecties met Souvenir Velletjes zonder postale waarde, worden een enkele keer aangeboden in de 
Studiegroep China Filatelie veiling. Het is een mooi, interessant en compact verzamelgebied. D&O 
beschrijft, voor de uitgifte periode vanaf 1981 t/m 1990, 534 van dit soort van velletjes. Echter er zijn 
na 1990 ook  heel veel velletjes uitgeven door de “China National Philatelic Corporation” in Beijing.  

Zoals de naam aangeeft gaat het om herdenkingsvelletjes met 
zegels die op postzegels lijken en ook in hoogwaardige kwaliteit 
geproduceerd zijn en uitgegeven door officiële instanties, maar die 
zegels hebben geen frankeerwaarde. Daarmee zijn ze van een 
andere categorie van de herdenkingsvelletjes met daartoe speciaal 
uitgegeven zegels, zoals die elders in dit nummer beschreven 
worden. 
Een bijkomend voordeel van deze velletjes is dat ze erg goedkoop 
te verwerven zijn, maar dat het toch ook weer lastig is om het 
gehele verzamelgebied te completeren.  
De afbeeldingen op deze velletjes geven een rijk beeld van de 
Chinese geschiedenis, cultuur en kunst. U kunt zich op dit 
verzamelgebied ook verder oriënteren met behulp van literatuur die 
zich in de bibliotheek van de Studiegroep bevindt. 
Literatuur: People's Republic of China catalogue of the non-Postal 
value Souvenir Sheets (1981- 1990), D&O trading,1990. 

Miep & Rob Ronde  
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China Filatelie, lucratief verzamelen? 
Jan van der Zouw 
 
Onlangs vond ik mijn eerste Stanley Gibbons (part 17 China) catalogus. Als ik hem al bladerend, naast 
de versie uit 2013 leg, dan zijn er enorme verschillen vast te stellen. Waren in 1995 300 pagina’s 
voldoende om ons verzamelgebied te omvatten, in 2013 waren dit er al ruim 460. Andere verschillen 
die in het oog springen zijn de grotere afmetingen, de veranderde lay-out en natuurlijk de kleuren druk. 
De allergrootste verschillen zitten echter in de prijswaardering. Op zich kan dat geen verrassing zijn na 
de prijsexplosie binnen ons verzamelgebied. Toch bleken er behoorlijke uitschieters te zijn. Genoeg 
redenen om het internet eens op te gaan om wat gegevens over de ontwikkelingen in de laatste 20 jaar 
op een rijtje te zetten.  
Bepaalde postzegels zijn, zo blijkt uit een promotieonderzoek van Christophe Spaenjers aan de 
Universiteit van Tilburg (over de periode 1900 tot 2008), net als goud, waardevast en bestand tegen 
inflatie. Het moge duidelijk zijn dat massagoed, ook binnen de China Filatelie altijd centenwerk zal 
blijven en uiteindelijk de waarde heeft van het papier waarop de zegel gedrukt is. Over deze zegels 
hebben we het niet.  
Uit een recent onderzoek van Spaenjers en Elroy Dimson (London Business School) blijkt het 
volgende : 

• Het rendement van goud was gemiddeld 4.7 % 

• Het rendement van obligaties was gemiddeld 5.4% 

• Het rendement van aandelen was gemiddeld 9.2 % 

• Het rendement van (geselecteerde Britse) postzegels was gemiddeld 7 % 
Investeren in postzegels zou dus lonend kunnen zijn. Het gemiddelde rendement van de geselecteerde 
postzegels, varieert na aftrek van inflatie, van 2,5 tot 2,9%. Voor het onderzoek beperkte Spaenjers 
zich tot de betere Engelse topstukken en werd de prijsontwikkeling op basis van de Stanley Gibbons 
catalogus als basis genomen. Stanley Gibbons zelf biedt ook al tientallen jaren een beleggingsservice 
in topstukken, vaak zeer schaars en van onberispelijke kwaliteit. Het is interessant om de “free 
investment guide” op de website eens door te lopen. Stanley Gibbons hanteert een aantal postzegel 
beleggingsindexen, waaronder de China stamp index. 
 

Stanley Gibbons China Market Study 

De China stamp market study volgt in een mandje de waardeontwikkeling (in GBP) tussen 1989 en 
2012 van de 200 zeldzaamste Chinese zegels die als investment stamp zijn gedefinieerd.  
 

1989 1995 1998 2006 2011 2012 Groei % p.j. 

358,254 772,054 1,136,630 1,462,685 3,316,975 4,497,400 1155,4% 11,6% 
 

“De waarde” van de 200 geselecteerde Chinese postzegels is in een periode van 23 jaar met 4 miljoen 
pond toegenomen. Een jaarlijks rendement van 11,6% op de investering. 
 

Vergelijking van een aantal willekeurige zegels tussen 1995 en 2012 

Van de periode rondom de culturele revolutie is algemeen bekend dat de prijzen exorbitant zijn 
gestegen. Daarom heb ik voor een vergelijking een ander verzamelgebied genomen. Van het populaire 
verzamelgebied het Keizerrijk en de vroege republiek heb ik de prijsontwikkeling in de periode 1995-
2012 bekeken. Hetzelfde deed ik bij het iets minder populaire Manchukuo.  
 
China, Keizerrijk en vroege republiek, ongebruikt (in GBP). 
SG nr  jaar omschrijving    1995    2012  factor  % per jaar 
1  1878/83   grote draak              95     650     6,8   12 
2      100    1300               13   16 
3      150    1500    10   15 
10 1885/88 kleine draak           14        38      2,7     6 
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SG nr  jaar omschrijving    1995    2012  factor  % per jaar 
12           42      225       6,4   11 
16/24         dowager set     190    2250    11,8   16 
42 dowager, small 8/6ca                7,50        60          8   13 
45         small 10/12       45     1200       27   21 
64         large 10/12/2,5          40     1500       38   24 
91      red revenue $1/3     650     7000       10,8    15 
96/107 1897 set dragons          950     7750           8,1    13 
108/119 1898 set dragons wm             300     2750    9,2    14 
121/133 1900/6 set, uwm          250     2500  10   15 
 
Manchukuo ongebruikt 
SG nr   jaar   omschrijving    1995      2012           factor   % per jaar 
1/18    1932 white pagoda        75      300  4  8,5 
30    1934 emp, key value     325      1200 3,7  8 
36    1934/5 1F/4F overprint  3,50           18  5          10 
79    1936  1/2F, bruin              0,25       0,75 3  7 
106    13/12F, 2nd key vl    100      650  6,5  11,5 
112/15    1937 reconstruction plan      16        60  3,7  8 
125/6      1939 spoorlijn            3           7  3,7  8 
149    1944/5 Changpai mnt             0,10      0,80 8  13 
 

Nuanceringen en verantwoording 

Het bovenstaande is niet meer dan een vergelijking tussen twee catalogi, waarbij het begrip “waarde” 
toch iets virtueel blijft houden. Daarom moeten we de uitkomsten ook niet al te serieus en te letterlijk 
nemen. Immers de rendementen, worden niet zoals op een spaarbankboekje ook daadwerkelijk 
jaarlijks bijgeschreven. Het blijft indicatief en de wereld kan er morgen weer heel anders uitzien.  
Omdat het hier gaat om een prijsniveau bepaald door de catalogus uitgever Stanley Gibbons, en een 
investeringsmodel van de handelaar Stanley Gibbons, blijft het toch zo iets als een slager die zijn eigen 
vlees keurt. Daarnaast is geen rekening gehouden met inflatie en met marktontwikkelingen, waarbij 
wisselende percentages van de cataloguswaarde van toepassing zijn. Noch is er gekeken naar de 
koersontwikkeling tussen GBP en Euro tijdens de periode. Voor de echte rekenaars hierbij deze 
gegevens: 1995 usd en GBP op dieptepunt tegen de DM en gulden. Omgerekend 1 GBP ongeveer 
1,20/1,25. Bij het schrijven van deze bijdrage is de koers van het GBP ongeveer 1,17 euro. 
Om de brug te leggen naar de door Spaenjers en Stanley Gibbons genoemde jaarlijkse rendementen, 
heb ik op internet een programma gebruikt dat de samengestelde interest berekent.  
De sterke stijging van de waardering voor de zegels uit het Keizerrijk is opvallend. Toch is ook de 
stijging bij Manchukuo opmerkelijk. Bij het Keizerrijk zijn een aantal opdrukken op de Dowager serie 
extreem in waarde toegenomen. SG 64 nam in 18 jaar tijd 38 maal in waarde toe. De key value van 
Manchukuo (SG 30, keizer Pu-Yi, 15 F, roze) bleef met een jaarlijks rendement van 8% wat achter bij 
het gemiddelde. De tweede key value een overduk 13/12 Fen op een zegel voor het reguliere 
postvervoer naar China deed het met 11,5% uitstekend. 
Toch blijft de Chinese Filatelie naast het bieden van veel hobby plezier, uitzicht geven op een 
rendement dat niet onder doet voor vele professionele beleggingsvoorstellen. Op mijn eigen woning 
heb ik in die periode dergelijke jaarlijkse waardestijgingen helaas niet kunnen realiseren. Als we 
onszelf rijk rekenen is het goed om in gedachten te houden dat ongeacht wat de catalogus zegt, 
massagoed met een catalogus waardering van een dubbeltje in 1995, 18 jaar later geen andere 
marktwaarde heeft. 
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Gelegenheidsvelletjes 
Hieronder staan weer een aantal van de 
gelegenheidsvelletjes die in de Volksrepubliek 
zijn uitgegeven met gebruik van de daartoe 
bestemde speciale zegels. Daarbij is de 
aanleiding van de uitgifte vermeld. 
 

 
 

 
Twee velletjes uitgegeven voor Linyi, een 
stadsprefectuur in het zuiden van de 
noordoostelijke provincie Shandong. Linyi is een 
stad met een geschiedenis van 2400 jaar, waar 
beroemde Chinezen geboren werden en waar 
ook recent belangrijke oude geschriften op 
bamboe gevonden werden. In 1946 werd het 
directoraat van de communistische postdienst in 
Shandong hier gevestigd. 
 

 
 

 
Twee velletjes uitgegeven voor de viering van de 
90e verjaardag van de Communistische Partij 
van China op 1 juli 2011. President Hu Jintao 
hield bij deze gelegenheid een rede waarin hij 
het belang van de verbinding van de partij met 
het volk van China benadrukte. 
 

 
 

 
Twee velletjes uitgegeven t.g.v. het jaar van de 
draak in 2012. 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 

 

 
 

5 maart – serie 2013-3 
50 jaar geleden publiceerde Mao Zedong de 
inscriptie “Leer van kameraad Lei Feng”. 
Lei Feng geboren als Lei Zhengxing in 1940 in 
een arm boerengezin in het graafschap 
Wangcheng, Hunan ging in 1960 in dienst bij het 
bevrijdingsleger. Op 22 jarige leeftijd 
omgekomen tijdens zijn verplichtingen voor de 
communistische partij. Het heeft Mao er toe 
bewogen hem als voorbeeld te stellen en zijn 
uitspraak is een begrip geworden in menig 
huishouden. Eén zegel van 0,80 en drie zegels 
van 1,20 yuan uitgegeven in vellen van 12 zegels 
en als minivel met 2 series. 
 

 
 

5 maart – serie 2013-4 
Het 12de Nationale Volkscongres van de 
Volksrepubliek China werd op 5 maart 2013 in 
Beijing gehouden. Het wordt beschreven als een 
belangrijke politieke gebeurtenis. 
Eén zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 
van 16 zegels en als minivel met 6 zegels. 

 
13 maart – serie 2013-5 
De 80ste verjaardag van de Partij school van het 
Central Comité van de Communistische Partij 
van China. Eén zegel van 1,20 yuan uitgegeven 
in vellen van 12 zegels. 
 

 
 

16 maart – serie 2013-6 
Perzikbloesems. Een serie van 12 zegels 
bestaande uit 2 maal 0,80 yuan, negen maal 1,20 
en één maal 1,50 yuan. Uitgegeven in 6 
verschillende vellen met 16 zegels. Elk vel heeft 
twee verschillende zegels per helft verdeeld.  
Tevens een complete serie verdeeld over 2 
minivellen. 
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22 maart – serie 2013-7 
Wereld water dag. Op 22 maart werd voor de 20e 
keer de Wereld Water dag gevierd, uitgeroepen 
door de Verenigde Naties om de bescherming 
van het water en het goed beheer van 
watervoorraden te bevorderen. Eén zegel van 
1,20 yuan uitgegeven in vellen van 12 zegels 
 

 
 

13 april – serie 2013-8 
Hofdames verwerken nieuw geweven zijde. Een 
antieke Chinese afbeelding van een rijk 
gekleurde scroll, toegeschreven aan Zhang Xuan 
uit de Tang Dynasty (618-907) 
Drie zegels van elk 1,20 yuan in vellen van 10 
zegels en een blokje van 6 yuan. 
De drie zegels vormen samen hetzelfde tafereel 
als in het blokje met één zegel. 

 
21 april – serie 2013-9 
Cloisonné emaille, in China ook Jing Tai Lan 
genoemd, werd naar verluidt in China 
geïntroduceerd tijdens de Yuan dynastie (1206-
1368) uit Arabische gebieden. Het werd zeer 
populair in het tijdperk van de Xuande van de 
Ming dynastie (1426-1435) en internationaal 

zelfs gedurende de Jingtal periode van de Ming 
(1450-1456). 
Eén zegel van 0,80 yuan, vier zegels van 1,20 en 
één zegel van 3 yuan. Uitgegeven in 3 
verschillende vellen met 16 zegels. Elk vel heeft 
twee verschillende zegels per helft verdeeld. 
Tevens een minivel met 2 series. 

 
25 april – serie 2013-10 
Het 7de congres van de All-China Philatelic 
Federation. 
Een blokje van 6 yuan met daarop culturele 
relikwieën opgegraven uit de oude stad Liye in 
het graafschap Longshan in het westen van de 
provincie Hunan. 
 

 
 

11 mei – serie 2013-11 
Dankbaarheid aan moeder. Hart met anjer en een 
lint met sterren. Het sterrenpatroon op het lint 
verschilt per zegel. Eén zegel van 1,20 yuan 
uitgegeven in vellen van 16 zegels en een 
minivel met 8 zegels. 
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19 mei – serie R32 
Een serie van 6 reguliere postzegels met de titel “Mooi China” met een totale nominale waarde van 
8,50 yuan uitgegeven in vellen met 25 zegels. 
(1) Wadden, Xiapu (0,80Y) 
(2) Tianzi berg, Zhangjiajie (0,80Y) 
(3) Qilianyu eilandjes, Sansha (1,20Y) 
(4) Rode strand, Panjin (1,20Y) 
(5) Terrassen, Longshen (1,50Y) 
(6) Hooiberg-achtige velden, Xinghua (3,00Y) 
 

 

 
 

19 mei – serie 2013-12 
Oude steden in China (1). Acht zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen van 15 zegels en een minivel 
met de complete serie. 
(8-1) Qiantong Town in Ninghai, Zhejiang. 
(8-2) Laitan Town in Hechuan, Chongqing. 
(8-3) Heping Town in Shaowu, Fujian. 
(8-4) Jingziguan Town in Xichuan, Henan. 
(8-5) Heshun Town in Tengchong, Yunnan. 
(8-6) Tangjiawan Town in Zhuhai, Guangdong. 
(8-7) Lizhuang Town in Yibin, Sichuan. 
(8-8) Jingsheng Town in Lingshi, Shanxi. 
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1 juni – serie 2013-13 
Strook van 5 zegels met de titel “Kleine 
kikkervisjes op zoek naar hun moeder”. 
Een sprookje verfilmd in 1960 door Shanghai 
Animato Film Studio. De eerste in China 
gemaakte cartoon in aquarel schildering. Alles 
naar origineel van de grote meester van de 
Chinese traditionele schilderingen, Qi Baishi 
(1864-1957). 
Eén zegel van 0,80 en drie zegels van 1,20 yuan 
uitgegeven in vellen met 4 stroken van 5 zegels. 
Tevens een postzegelboekje (49) met een 
complete serie van 5,60 yuan. 
 

 

 
 

16 juni – serie 2013-14 
Zes zegels met afbeeldingen van goud vergulde 
bronzen boeddhistische beelden. 
Eén zegel van 0,80 en vijf zegels van 1,20 yuan 
in vellen van 16 zegels en een minivel met 2 

series. Bovendien nog een blokje van 6 yuan met 
hetzelfde onderwerp. 
 

 
 

13 juli – serie 2013-15 
Vier kunsten van Chinese geleerden. 
(4-1) Hoge bergen en bloeiende wateren. 
(4-2) Yiqui onderwijst zijn discipelen. 
(4-3) Huaisu creëert kalligrafische werken. 
(4-4) Daozi maakt schilderingen op een muur. 
Vier zegels van 1,20 yuan in vellen van 16 
zegels en een minivel met 2 series. 
 

 

 
 

27 juli – serie 2013-16 
De Longhu (draak en tijger) berg in de 
zuidwestelijke voorsteden van de stad Yingtan, 
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Jiangxi provincie is bekend als de bakermat van 
het Taoïsme. 
Drie zegels van 1,20 yuan in vellen met 4 series 
se-tenant en een blokje van 6 yuan. 
 
18 augustus – serie 2013-17 
Katten. Vier zegels van 1,20 yuan in vellen van 
16 zegels. 
(4-1) Chinese Li Hua kat 
(4-2) Maine Coon 
(4-3) Abysijnse kat 
(4-4) Exotische korthaar 

D.v.E. 
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Gelegenheidsvelletjes 
 

 
 

Velletje ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de marine van het leger van de 
Volksrepubliek. President Hu Jintao nam op 23 april 2009 voor de kust van Qingdao vanaf 
een marineschip een grote parade af van de schepen van de marine ter gelegenheid van deze 
verjaardag.   
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Velletje met zelfklevende zegels met de cartoon van “de vrolijke geit en de grote wolf”. Dat is 
een serie tekenfilms die vanaf 2005 op de Chinese tv te zien is. Er zijn 530 afleveringen 
gemaakt en ook zijn er vanaf 2009 speelfilms die allen draaien rond een groepje vrolijke 
geitjes en een onhandige wolf die ze (vergeefs natuurlijk) probeert te vangen. Het velletje 
bevat de zelfklevende variant van de zegel Mi.3667, niet geleverd met de nieuwtjes.  
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Postzegelveiling Rijnmond 
 

Westewagenstraat 60 - Rotterdam - 3011 AT - Postbus 2859 - 3000 CW 
tel. nr. 010-2130986 - fax nr. 010-2131730 - e-mail: rynmond@xs4all.nl 

U vindt ons ook op internet: www.rynmond.com 

 

Postzegelveiling Rijnmond is de grootste van alle kleine 
Nederlandse veilingen op postzegelgebied. 

 

 
 

Onlangs geveild: China Opdruk op Dowager S.G.58 * links ongetand (Chan 57F) 
inzet € 300, opbrengst € 430 

Onze zeventigste veiling zal op vrijdag 6 en zaterdag 7 
december 2013 gehouden in Brasserie Woudestein op het 

terrein van Excelsior Rotterdam. 

De catalogus verschijnt binnenkort op de website. Ook zal daar 
een digitale versie van de papieren catalogus beschikbaar zijn. 

Zoals altijd zal een belangrijk deel van de veiling weer aan 
China en de rest van Azië gewijd zijn. 

 

Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod, deskundige 
verkaveling en veel internationale klanten. 

Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden; renteloze 
voorschotten tot 80% van de taxatiewaarde zijn mogelijk.  

 
 
 


