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Redactioneel  

De herfst breekt weer aan en daarmee komen 

ook wellicht bij u de postzegels weer in de 

belangstelling te staan. Een goed moment voor 

het derde nummer van het Bulletin van deze 

jaargang. 

Weer een nummer met een gevarieerde en 

interessante inhoud. Dick van Eijl brengt een 

slecht gedocumenteerd deel van de uitgiften 

van de Volksrepubliek in kaart, nl. de 

zogeneemde ‘persoonlijke postzegels’, die 

vooral gebruikt worden door voor speciale 

gelegenheden uitgebrachte half-officiële 

uitgiften. De heer Khouw breekt een lans voor 

het verzamelen van die uitgiften in een artikel 

over de ontwikkeling van zijn verzamelhobby. 

Ook neemt hij ons mee naar de wereld van de 

Chinese verdedigingssporten en Tai Ji in het 

bijzonder.  

Een interessant artikel geeft inzicht in het leven 

en de denkbeelden van Sun Yat-sen, vader van 

de moderne Chinese staat.  

Ai Li-shan (over Taiwan) en Jan Kaiser (over 

vogels) schrijven weer over hun favoriete 

onderwerpen en geven ons leerzame nieuwe 

inzichten. De vaste rubrieken completeren het 

nummer. 

Al met al dus weer een hoop te lezen! In het 

decembernummer is nog alle ruimte voor uw 

bijdrage. Uw redacteur en uw medeleden zullen 

u er dankbaar voor zijn! 

 

Bestuursmededelingen 

Bestuurssamenstelling 

Tijdens de afgelopen ledenvergaderingen en 

ook in ons Bulletin is aan de orde geweest dat 

Miep en Rob Ronde hebben besloten hun 

bestuursfuncties (als secretaris en voorzittter en 

veilingmeester) te willen beëindigen, daartoe 

door hun gezondheidstoestand gedwongen.  

Op 15 september hebben zij te kennen gegeven 

die beëindiging per onmiddellijk in te laten 

gaan. Een aantal van u heeft daarover ook 

rechtstreeks van hen bericht ontvangen.  De 

overige bestuursleden betreuren deze gang van 

zaken, maar accepteren die als onomkeerbaar 

feit. 

Inmiddels hebben we gelukkig een van onze 

medeleden, de heer Willem Terlouw, bereid 

gevonden tot het bestuur toe te treden en de 

rol van secretaris op zich te nemen. Het voorstel 

dat te bekrachtigen zal aan de komende 

vergadering worden voorgelegd.  

Verder stelt het bestuur voor dat Johan 

Sevenhuijsen tijdelijk de rol van voorzitter 

waarneemt. 

De rol van veilingmeester is nog niet ingevuld. 

De november-veiling is door Rob Ronde nog 

geheel voorbereid, maar voor de veilingen in 

2015 zal nog een enthousiaste veilingmeester 

gevonden moeten worden. 

Tijdens de vergadering van 15 november zullen 

we graag ook met de dan aanwezige leden 

verder spreken over de continuïteit in de 

organisatie van de vereniging. 

Dick van Eijl, Cheng Lin, Johan Sevenhuijsen, 

Jozef Wagemakers 

 

Verslag bijeenkomst van 21 juni 2014. 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 

16 aanwezigen welkom; 6 leden zijn verhinderd. 
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De heer Brandsen uit Kerkwijk wordt toegelaten 

als lid van onze Studiegroep. 

Van een lid is het lidmaatschap, wegens het niet 

betalen van de contributie, beëindigd. 

Vanmiddag zal het bestuur in vergadering gaan, 

er zal gesproken worden over de opvolging van 

de terugtredende  bestuursleden. Er is daarover 

al met verschillende leden gesproken.  

Op de vorige bijeenkomst, van 12 april, vroeg 

dhr de Heus, aandacht voor het feit dat er bij 

onze bijeenkomsten vaak alleen maar aandacht 

is voor de verenigingsveiling. Hij vraagt of de 

leden insteekboeken mee willen nemen omdat 

door onderling (ruil)contact de onderlinge band 

wordt verstevigd. Dit voorstel van de dhr. de 

Heus valt bij de aanwezigen in goede aarde. 

Tijdens deze bijeenkomst kwamen er 

verschillende insteekboeken op tafel waar veel 

belangstelling voor was. 

Dick van Eijl meldt dat de zegels, FDC’s enz. uit 

2013 allemaal zijn verstuurd. Hij vertelt dat 

sommige FDC’s met beschadigde zegels worden 

geleverd en daarom zijn teruggestuurd. Het kan 

echter wel een half jaar (en soms langer) duren 

voordat hij dan de goede FDC’s ontvangt. 

Na de pauze  werden de 101 kavels van Veiling. 

Nr. 209 door Johan Sevenhuijsen met vaart 

geveild. Er waren 44 schriftelijke biedingen en 

op sommige kavels waren 3 biedingen; 56 

kavels kregen een nieuwe eigenaar. 

Om 12.45 werd de bijeenkomst afgesloten. 

Miep Ronde  

 

 
Behandeling postzegels met ijzerroestpuntjes 
 

We kennen allemaal wel het verschijnsel dat sommige postzegels bruine vlekken of vlekjes vertonen. 
Die worden meestal aangeduid als ‘roest’. In veel gevallen gaat het echter om een schimmelgroei die 
kan optreden als de zegels in vochtige omstandigheden bewaard zijn. In andere gevallen gaat het echt 
om roest (Fe2O3 = Ferrioxide), geoxideerde ijzerdeeltjes in het papier. Ons medelid, de heer Hamstra, 
geeft ons een recept voor het verwijderen van die roestpuntjes (en meteen ook de chemische uitleg 
daarbij). Deze methode kan uiteraard alleen bij zegels zonder gom worden toegepast. 
 

Een beetje keukenzout oplossen in water, verwarmen en de te behandelen postzegel(s) onderdompelen: 
 

Fe2O3 + 6 NaCl + 3 H2O � 2 Fe3+ + 6 Cl- + 6 Na+ + 6OH- 
 

De vloeistof zal basisch worden door NaOH, daardoor wordt de pH > 7 en verschuift het chemisch 
evenwicht met vorming van ijzerhydroxide: 
 

2 Fe3+ + 6 Cl- + 6 Na+ + 6 OH- � 2 Fe(OH)3 + 6 Na+ + 6 Cl- 
 

Dit zou een vlokkig neerslag van het ijzerhydroxide in de vloeistof en op de postzegels geven. 
Voeg daarom enkele (2 á 3) korreltjes citroenzuur toe zodat de pH < 7 blijft en de reactie in zuur 
milieu verloopt. Daardoor verschuift het chemisch evenwicht:  
 

Fe(OH)3 + 3 H+ �  Fe3+ + 3 H2O 
 

Dit geeft een bruinachtige vloeistof (van het Fe3+) zonder neerslag. 
Zegels voor korte (20 min.) of langere tijd (1 á 2 uur) in de vloeistof laten liggen, afhankelijk van de 
verontreiniging. FeCl3 is volledig oplosbaar in water. De zegels goed naspoelen met schoon water. 
Afhankelijk van de ernst van de roestvorming zal de klacht geheel of voor het grootste deel 
verdwijnen. 
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Algemeen bekend: denk om kleurvastheid van sommige zegels in water(ige) vloeistoffen, vooral bij 

rode zegels is dat nogal eens een probleem. 

  

Gelegenheidsvelletje 

 

Hiernaast en op de omslag staan 

velletjes met ‘zegels voor speciaal 

gebruik’ die de successen van het 

Chinese ruimtevaart programma 

vieren. Het gaat hiernaast om een 

velletje waarin het zegel Mi.3667 

(Z9) is opgenomen. Op de omslag 

zien we gebruik van de zegels Z19 

en Z24. Zie verder het artikel vanaf de volgende pagina!  
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Zegels van de Volksrepubliek voor speciaal gebruik 

 

Dick van Eyl 

 

Met regelmaat worden de nieuwe uitgiften 

besproken in ons verenigingsbulletin. De Z-

zegels of persoonlijke postzegels komen daar 

echter niet in voor. Deze zegels worden 

onaangekondigd uitgegeven, komen niet voor 

op het uitgifte plan en China verstrekt welhaast 

geen gegevens. In het verenigingsbulletin China 

Filatelie no.146 van mei 2006 stonden de 

uitgiften van dit type zegel uit de jaren 2002-

2005 vermeld. Hieronder wordt dat overzicht tot 

de uitgiften van 2013 aangevuld. 

 

Omdat de zegels geen codering aan de 

onderrand hebben is in het overzicht 

gemakshalve uitgegaan van de nummering die 

China vermeldt bij het aanbieden in de 

nieuwtjes, het jaar van uitgifte gevolgd door het 

Z nummer (b.v. 2012-Z1).  

 

2002-2005 - aanvulling 

Hieronder om te beginnen nog even korte 

samenvatting van de eerste 11 zegels uit 2002-

05 met de gehanteerde codering door China en 

de nummering zoals in de Michelcatalogus is 

aangegeven. De volgorde van de zegels Z10 en 

Z11 in het overzicht uit 2006 is hierbij 

verbeterd. De titel van de zegels is in het Engels 

tussen haakjes aangegeven. 

 

2002-Z1: Mi.3350-Z1 (Ruyi) - Ornament 

2002-Z2: Mi.3404-Z2 (Flower) - Lelies 

2003-Z1: Mi.3424-Z3 (True Love Knot) – 

    Knoopwerk 

2003-Z2: Mi.3461-Z4 (Plain Sailing) - Zeilboot 

2003-Z3: Mi.3475-Z5 (Tiananmen Gate) –  

     Tiananmen Poort  

2004-Z1: Mi.3551-Z6 (Lavish Bloom) – Chinese 

    roos 

2004-Z2: Mi.3596-Z7 (Auspiciousness) - Feniks  

2005-Z1: Mi.3621-Z8 (Great Wall) – Chinese 

    muur 

2005-Z2: Mi.3667-Z9 (The Five Happiness  

    Arrive) – Karakters in ruitvorm 

2005-Z3: Mi.3701-Z10 (Being Safe Every Year) 

    – Chinese zodiac 

2005-Z4: Mi.3702-Z11 (Beam with Delight) – 

    Eksters 

Op 14 mei 2006 is een speciaal velletje van het 

cartoonfiguur Snoopy op de markt gebracht met 

daarin een zelfklevende uitvoering van Z7 

Mi.3759. Voor een afbeelding van dit velletje zie 

China Filatelie no.174.  
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De zegel Z8 met een waarde van 80 fen is ook 

met een waarde van 1,20 Yuan (Mi.A4181) in 

speciale velletjes verschenen. Volgens de Michel 

voor het eerst op 3 september 2010. Inmiddels 

is de zegel al in meerdere speciale velletjes 

waargenomen. In tegenstelling tot de 80 fen 

zegel is deze zegel niet in “normale” vellen 

uitgegeven. 

De zegel Z9 is ook in een velletje met 

zelfklevende zegels uitgegeven (Mi.A3667). Zie 

ook China Filatelie no.172 waarin dit velletje 

staat afgebeeld. 

Behoudens Z2 en Z10 zijn van alle andere zegels 

van deze eerste serie twee verschillende 

tandingen bekend. Het verschil is te zien aan de 

breedte van de tab. 

  

2006 - 2013 

In 2006 verschenen de eerste nieuwjaars-

groetzegels. In tegenstelling tot de andere Z 

zegels hebben deze geen tab. De nieuwjaars-

groetzegel kregen in het begin vanuit China ook 

de Z code, maar blijkbaar was men daar niet zo 

gelukkig mee en werd onlangs veranderd in 

2013-HNZ1. De Michel catalogus heeft al eerder 

een onderscheid gemaakt door deze zegels een 

doorlopende H code te geven.  

Hieronder een overzicht met de Z zegels zonder 

codering aan de onderrand uitgegeven van 

2006-2013. Daarin zijn ook de 

nieuwjaarsgroetzegels en de zelfklevers uit 2013 

op volgorde van uitgifte opgenomen. Van de 

laatste zegels in deze serie zijn mij nog geen 

Michel nummers bekend. 

 

2006-Z1: Mi.3768-Z12 embleem O.S. Beijing 

2006-Z2: Mi.3804/5-H1 nieuwjaarsgroet 

2007-Z1: Mi.3836-Z13 zonnevogel 

2007-Z2: Mi.3850-Z14 fakkel 

2007-Z3: Mi.3874-Z15 volksbevrijdingsleger 

2007-Z4: Mi.3912-H2 nieuwjaarsgroet 

2008:       Mi.3992-Z16 gouden medaille 

2008-Z1: Mi.4011-H3 nieuwjaarsgroet 

2008-Z2: Mi.4017-Z17 harmonie 

2008-Z3: Mi.4018-Z18 expo 2010 (ook zelf- 

   klevend Mi.A4018) 

2009-Z1: Mi.4071-Z19 vlag (ook zonder jaartal 

    Mi.A4224) 

2009-Z2: Mi.4096-Z20 muziek 

2009-Z3: Mi.4106-H4 nieuwjaarsgroet  

2009-Z4: Mi.4121-Z21 Aziatische spelen 

    Guangzhou 

2010:       Mi.4190/1-H5 nieuwjaarsgroet (2 

    zelfklevende zegels in blokje) 

2011-Z1: Mi.4251-Z22 hamer/sikkel 

2011-Z2: Mi.4285/94-Z23 bloemen (10 zegels) 

2011-Z3: Mi.4308-H6 nieuwjaarsgroet 

2012-Z1: Mi.4358-Z24 ruimtevaart 
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2012-Z2: Mi.4368-Z25 O.S. Londen 

2012-Z3: Mi.4405-H7 nieuwjaarsgroet 

2013-Z1: Mi.4429-Z26 hart 

2013-Z2: Mi.4430-Z27 lampionnen 

2013-Z3: Mi.4477-Z28 paard 

2013-HKZ1t/m4: Mi.4498/4501 vier  

     zelfklevende zegels zonder tab 

2013-Z4: Mi.4503-Z29 Nanjing 2014 

2013-Z5: Mi.4506-Z30 volle maan 

2013-HNZ1: Mi.? -H8 nieuwjaarsgroet 

2013-Z6: Mi.? -Z31 jonk 

 

Z zegels met tab 2006-2013 

 

 

 

2006-Z1: Z12 uitgegeven op 23 juni 2006 met 

het embleem voor de Olympische zomerspelen 

in Beijing 2008 en op de tab een dansend figuur. 

Waarde 0,80 yuan in vellen van 20 zegels met 

tab. 

 

2007-Z1: Z13 uitgegeven op 9 februari 2007 met 

de titel “Divine Birds of the Sun”. Een zegel van 

met een afbeelding van de zon omringd door 

vier vogels en op de tab een vogel in een cirkel. 

 

 

 

Waarde 1,20 yuan in vellen van 20 zegels met 

tab. 

 

 

 

2007-Z2: Z14 uitgegeven op 27 april 2007 

waarop mensen met fakkel en op de tab de 

tekst in Chinees en Engels “Light the Passion 

Share the Dream”. Waarde 1,20 yuan in vellen 

van 20 zegels met tab. 

 

 

 

2007-Z3: Z15 uitgegeven 15 juli 2007 ter 

gelegenheid van het 80 jarige bestaan van het 

volksbevrijdingsleger. Op de zegel het embleem 

van het volksbevrijdingsleger. Een rode 

vijfpuntige ster met gouden rand met daarin de 

karakters Ba Yi (8-1 ofwel 1 augustus). Op de tab 

een monument van de 1 augustus Nanchang 

opstand. Waarde 1,20 yuan in vellen van 20 

zegels met tab. 
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Z16 uitgegeven op 9 augustus en een waarde 

van 1,20 yuan. De zegel toont de gouden 

medaille van de Olympische zomerspelen in 

Beijing en is alleen uitgegeven op speciale 

velletjes. Alle 51 Chinese gouden medaille 

winnaars zijn o.a. in actie afgebeeld op 51 

velletjes en geportretteerd op de tab. De zegel 

was niet verkrijgbaar via de nieuwtjes. Leuk 

detail is de afbeelding in de Michel catalogus 

(Mi.3992) waarop niet een Chinese winnares, 

maar de Duitse mountainbikester Sabine Spitz 

te zien is die ook goud op de spelen heeft 

gewonnen. 

 

 

 

2008-Z2: Z17 uitgegeven 3 december 2008 met 

als titel “Harmonie”. Op de zegel en op de tab is 

de titel héxié (harmoniëren) te zien. Waarde 

1,20 yuan in vellen van 20 zegels met tab.  

 

 

 

2008-Z3: Z18 uitgegeven 17 december 2008 

met op de zegel van 1,20 yuan het logo van de 

wereldtentoonstelling EXPO 2010 in Shanghai. 

Een kleinere versie van de eerder uitgegeven 

zegel 2007-31, zonder code op de onderrand. 

Op de tab het Chinese Expo gebouw. 12 zegels 

met tab per vel. De zegel is tevens zelfklevend 

uitgegeven in een speciaal grootformaat vel 

(27x30 cm) met 8 zegels en 56 stickers. 

 

  

 

 

 

2009-Z1: Z19 uitgegeven 2 augustus 2009 ter 

gelegenheid van het 60 jarige bestaan van de 

Volksrepubliek China. Op de zegel van 1,20 yuan 

staat de Chinese vlag, Chinese tekst “viering van 

de 60e verjaardag van de VRC” en de jaartallen 

1949-2009. Op de tab dezelfde jaartallen, 

stilistisch het getal 60 en de poort van de 

hemelse vrede. 12 zegels met tab per vel. 

Dezelfde zegel met vlag maar zonder Chinese 

tekst en zonder jaartallen op de zegel is volgens 

Michel voor het eerst uitgegeven op 5 maart 

2011 en komt voor in diverse speciale vellen (zie 

o.a. het velletje in CF 172). 
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2009-Z2: Z20 uitgegeven 29 september 2009. 

Op de zegel van 1,20 yuan het karakter voor 

muziek en op de tab een tekening van de 

Chinese god van de muziek de vliegende 

Apsaras.  

 

 

 

2009-Z4: Z21 uitgegeven 25 december 2009 

naar aanleiding van de 16e Aziatische spelen 

(Asiad) die zouden worden gehouden van 12 tot 

27 november 2010 in Guangzhou. De tweede 

Chinese stad die de spelen organiseerden na 

Beijing in 1990. Op de zegel van 1,20 yuan staat 

het logo en de tekst Guangzhou 2010 en op de 

tab de tekst “Thrilling Games Harmonious Asia”.  

 

 

 

2011-Z1: Z22 uitgegeven 21 mei ter gelegenheid 

van 90 jaar Communistische Partij van China. De 

zegel van 1,20 yuan toont de hamer en sikkel, 

het embleem van de CPC en op de tab het getal 

90, 1921-1011 en de Chinese tekst “90e 

verjaardag communistische partij China”. Er is 

hiervan ook een boekje met 8 zegels met 

onderhangende tabs verschenen. 

 

  

  

   

  

  

 

2011-Z2: Z23 uitgegeven 1 september 2011. Een 

serie van 10 verschillende zegels van 1,20 yuan 

met bloem en tab met vlinder. De afgebeelde 

bloemen zijn achtereenvolgens: pioenroos, lelie, 

zonnebloem, roos, anjer, camelia, azalea, lotus, 

kersenbloesem, magnolia. 
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2012-Z1: Z24 uitgegeven 25 juni 2012 

betreffende ruimtevaart. Op de zegel van 1,20 

yuan is de start van een raket en een 

ruimtecapsule te zien. Op de tab is de 

ontmoeteng te zien van Shenzhou 9 en het 

ruimtestation.  

 

 

2012-Z2: Z25 uitgegeven 17 juli 2012 ter 

gelegenheid van de Olympische Spelen in 

Londen. Een zegel van 1,20 yuan met het 

embleem van het Olympisch comité van China 

en op de tab sporters in actie. In navolging van 

de spelen in Beijing 2008 (Z16) zijn de gouden 

medaillewinnaars van China weer met speciale 

velletjes vereerd. Ditmaal met “slechts” 38 

velletjes zowel los als in boekvorm met 

afbeelding van de sporter(s) op de tab en in 

actie op de velrand. 

 

 

 

2013-Z1: Z26 Op 28 februari 2013 werd een 

zegel van 1,20 yuan uitgegeven met de titel 

‘Liefde” Een rood hart met bloemen op de zegel 

en op de tab de geschreven titel in Chinees en 

Engels. 

 

 

 

2013-Z2: Z27 uitgegeven op 3 maart 2013 

getiteld “Feestelijke Lantaarns”. Een zegel van 

1,20 yuan met een vijftal lampionnen. Op de tab 

de titel in Chinese karakters omringd door 5 

lampionnen. 

 

 

 

2013-Z3: Z28 uitgegeven op 16 mei 2013. Een 

zegel van 1,20 yuan met een bronzen 

galopperend Paard. Op de tab het logo en 

slogan van “China Tourism Day”. 

 

2013-Z4: Z29 uitgegeven 15 augustus 2013. Een 

zegel van 1,20 yuan met tab ter gelegenheid van 

de 2e Olympische jeugd zomerspelen gehouden 

in Nanjing van 16 tot 28 augustus.  

 

 

Op de zegel de mascotte “Lele”. 
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2013-Z5: Z30 uitgegeven 26 augustus 2013. Elk 

jaar de vijftiende van de achtste maan in de 

Chinese kalender wordt het Midherfstfeest 

gevierd waarbij familieleden bijeenkomen en 

mooncakes worden gegeten. Een zegel van 1,20 

yuan getiteld “Reünie” in Chinees “Tuanyuan”. 

Op de zegel de volle maan met bloemen en op 

de tab Chang’e, de godin van de maan.  

 

 

 

2013-Z6: Z31 uitgegeven 28 november 2013 

met de titel “Alles gaat goed” Op de zegel van 

1,20 yuan wordt een Chinese jonk afgebeeld en 

op de tab de Chinese karakters Yi Fan Feng 

Shun, Plain Sailing ofwel een leien dakje. Een 

nieuwe versie dus van zegel Z4 met andere 

waarde. 

 

De zegels Z20 t/m Z31 (m.u.v. Z22) zijn 

uitgegeven in vellen van 15 zegels met tab. 

Zegel Z22 is uitgegeven in vellen van 12 zegels 

met tab.  

Tot dusver zijn van deze 2e reeks 2 verschillende 

tandingen waargenomen van Z15, Z16, Z17, Z20, 

Z21 en Z23. 

Buiten deze “normale” uitgiften worden ook 

diverse velletjes met de Z zegels voor 

persoonlijk gebruik in allerlei soorten en maten 

op de markt gebracht. Steeds met één of 

meerdere Z zegels maar dan met een andere 

tab. Afbeeldingen hiervan zijn regelmatig te zien 

in het bulletin. Een veel voorkomende 

onderwerp hierin is de Chinese dierenriem. 

Maar ook onderwerpen ter promotie van 

instellingen, bedrijven, tentoonstellingen, 

toerisme enz. komen aan bod. Door deze 

uitgiften zijn dus die variaties in de tandingen 

ontstaan. 

 

De H zegels met nieuwjaarsgroet. 

 

  

 

H1 (Mi.3804/5) 1 november 2006 “Een jaar-op-

jaar overschot”. Een zegel van 80 fen met twee 

karpers en een zegel van 3 yuan met de Chinese 

karakters “Gelukkig Nieuwjaar”. Uitgegeven in 

vellen met 20 zegels. Ook is een blokje met de 

twee zegels uitgegeven.  

 

 

 

H2 (Mi.3912) 11 november 2007 “Geluk komt 

thuis”. Een zegel met een waarde van 1,20 yuan 
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waarop een veelkleurige vogel met bloesem. 

Uitgegeven in vellen met 20 zegels. Ook is een 

blokje uitgegeven met twee zegels (Mi.3805 en 

3912). 

 

 

 

H3 (Mi.4011) 9 oktober 2008 “Bloeiende 

bloemen brengen rijkdom en eer”. Een zegel 

van 1,20 yuan waarop een boeketje bloemen in 

vellen met 20 zegels. Opnieuw een blokje met 

twee zegels (Mi.4011 en 4012A). De zegel 

Mi.4012A is gelijk aan de 3 yuan zegel Mi.3805, 

maar heeft in plaats van een rode omranding 

een goudkleurige omranding. 

 

 

 

H4 (Mi.4106) 9 oktober 2009. Een zegel met een 

waarde van 1,20 yuan met Chinese karakters 

“Verwelkomen van lente en geluk” uitgegeven 

in vellen met 18 zegels. Tevens een blokje met 

twee zegels (Mi.4012C en 4106). De zegel 4012C 

is gelijk aan de 3 yuan zegel met gouden rand 

Mi.4012A maar heeft een andere tanding. 

 

  

 

H5 (Mi.4190/1) 9 oktober 2010. Alleen 

uitgegeven als blokje met twee zelfklevende 

zegels met een waarde van resp. 1,20 en 3 yuan. 

Op de zegel van 1,20 yuan staat de kalender van 

de maand februari met lampion. De zegel 

Mi.4191 van 3 yuan is gelijk aan Mi.4012A, maar 

dan in zelfklevende uitvoering. 

 

 

 

H6 (Mi.4308) 9 oktober 2011. Een zegel van 

1,20 yuan met een zangvogel op een tak in bloei 

uitgegeven in vellen met 20 zegels. Ook weer 

een blokje met twee zegels (Mi.4012A en 4308). 

 

 

 

H7 (Mi.4405) 9 oktober 2012. Een zegel van 

1,20 yuan met de wens “De zegeningen 

arriveren bij de deur”. Tevens een blokje met 

twee zegels (Mi.4012A en Mi.4405). 
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H8 (Mi. ?) 9 oktober 2013. Een zegel van 1,20 

yuan met de titel “Lente” uitgegeven in vellen 

met 20 zegels. En een blokje met twee zegels 

(Mi.4012A en Mi. ?). 

 

De blokjes met nieuwjaarsgroet zijn 

loterijprijzen en niet door China met de 

nieuwtjes verstrekt. 

De blokjes H2, H3 en H4 worden ook 

aangeboden voorzien van een opdruk met de 

naam van een groetende instantie of persoon. 

Hoe dit te rijmen valt met de zgn. loterijprijzen 

is mij op dit moment nog niet duidelijk.  

 

Tenslotte nog de serie zelfklevende wenszegels 

uit 2013 

 

   

  

 

 

2013-HKZ1 “Everything going well” Dat alles 

goed mag gaan 0,80 yuan. Jonk. 

2013-HKZ2 “Colorful Life” Kleurrijk leven 1,20 

yuan. Sterrenfontein. 

2013-HKZ3 “Best Wishes” Beste wensen 2,40 

yuan. Knoopwerk. 

2013-HKZ4 “Safe and Sound” Veilig en gezond 3 

yuan. Bamboe. 

 

Allen zijn op 8 augustus 2013 uitgegeven in 

vellen met 25 zegels. De zegels zijn speciaal 

uitgegeven voor briefkaarten met groet, aldus 

de beschrijving op de FDC. 

 

Postzegels rond het leven en de leer van Sun Yat-sen 

 

Y.C. Shih 

 

Onderstaand artikel komt uit Linn’s Stamp News 

van 28 juli 1975 en is geschreven door de 

plaatsvervangend directeur generaal van de 

post van de Republiek China (Taiwan). De 

uitgiften die de Volksrepubliek aan het leven van 

Sun Yat-sen wijdde komen dan ook niet aan de 

orde. 
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Sinds China haar eerste zegels uitgaf in 1878 tot 

maart 1975 zijn 3005 zegels uitgegeven. 

Daarvan hebben er 950 (31,6%) een relatie met 

het leven van dr. Sun Yat-sen. Deze zegels 

dragen het portret van Sun Yat-sen, tonen zijn 

opvattingen of laten plaatsen of gebouwen zien 

die met het leven van Sun verbonden zijn. Het 

gaat om 823 gewone zegels, 85 herdenkings-

zegels, 6 luchtpostzegels, 13 veldpostzegels en 

23 portzegels. Dit grote aantal laat wel zien hoe 

belangrijk zijn leven en werken zijn geweest. 

 

 

 

De herdenkingszegels voor de  “Nationale 

revolutie”, op 14 december 1912 uitgegeven, 

vieren de revolutie die op 10 oktober 1911 in 

Wuchang begon en die de Ching dynastie 

verving door de Republiek China. Het portret 

van dr. Sun vormt het motief van de 12 zegels 

van deze uitgifte. 

De man die op deze manier geëerd is, werd op 

12 november 1866 in een boerenfamilie in een 

dorp bij het Hsiangshan district in de provincie 

Kwangtung geboren. Hij groeide op in een tijd 

dat buitenlandse mogendheden met hun 

kanonneerboten een enorme invloed 

uitoefenden op een oud, onontwikkeld en 

afgesloten China.  Dr. Sun nam zich voor om het 

land te redden van vernedering en schande. 

Hij ging zowel naar Chinese als naar Westerse 

scholen. Toen hij 13 was studeerde hij in Hawaii, 

later ging hij naar Hong Kong om op Queen’s 

College en het Medical College te studeren. Hier 

werd hij christen en in 1892 studeerde hij af in 

de medicijnen. 

Na de Chinese nederlaag in de Chinees-Japanse 

oorlog van 1894-95 gaf dr. Sun zijn medische 

carrière op en begon zijn revolutionaire 

activiteiten. Hij ging in ballingschap. Zijn eerste 

revolutionaire organisatie was de Hsing Chung 

Hui in Honolulu. Die werd omgevormd tot de 

Tung Meng Hui, vereniging voor de gemeen-

schappelijke zaak, in Tokio in augustus 1905.  

Tijdens zijn uitgebreide reizen werd hij door de 

Ching ambassade in Londen ontvoerd en 

vastgehouden terwijl plannen werden gemaakt 

om hem terug te brengen naar China om daar 

terechtgesteld te worden. Zijn leraar, dr. James 

Cantlie, redde hem nog net op tijd. Zijn reizen 

stelden Sun in staat om democratische staten 

en instituties in Europa en Amerika te 

bestuderen. Hij verwierf steun van Chinezen, 

zowel in China als overzee, voor zijn 

revolutionaire idealen en programma. Vooral 

Chinezen overzee verleenden veel financiële en 

morele steun. 

Direct na het succes van de revolutie van 1911 

werd dr. Sun uit de Verenigde Staten geroepen 

om voorlopig president van de republiek China 

te worden. Het jaar daarop liet hij die post over 

aan Yuan Shi-kai, leider van de noordelijke 

militaire troepen, met het oog op vreedzame 

eenwording. 
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De Tung Meng Hui werd omgevormd tot 

Kuomintang, de nationalistische partij, met een 

breed programma om de bevolking in de 

grondslagen van de democratie op te voeden. 

De natie werd een aantal jaren geplaagd door 

een serie burgeroorlogen. Dr. Sun trachtte een 

groot deel van Zuid China te stabiliseren door in 

de periode 1917-23 een tijdelijk militair bewind 

in Canton te vestigen. Toen de Whampoa 

militaire academie werd opgericht in 1924 

benoemde dr. Sun Chiang Kai-shek als eerste 

commandant. Deze zette het werk van Sun Yat-

sen voort na diens dood in 1925. China werd in 

1928 verenigd.  

 

 

Op 1 juni 1929 werd in Nanking een 

staatsbegrafenis voor dr. Sun gehouden. Deze 

begrafenis werd gemarkeerd met een serie 

postzegels waarop de gedenkhal voor het 

mausoleum van Sun te zien is.  

De lessen van dr. Sun Yat-sen werden 

samengebracht op drie zegels die in 1965 

werden uitgebracht voor zijn 100ste 

geboortedag. 

 

    

 

 

 

Op het zegel van $1 staat zijn portret en zijn 

kalligrafie van de tekst “Nationalisme, 

Democratie en Levensonderhoud”. Op het zegel 

van $4 staat de tekst “Vrijheid, Gelijkheid en 

Broederschap” en op het zegel van $5 staan 

Chinese vlaggen met de tekst “Allen werken 

samen voor het gemeenschappelijk goed”. 

De grondslag van de lessen van dr. Sun is zijn 

Drie principes van het volk: Nationalisme, 

Democratie en Levensonderhoud. Hij zag deze 

principes als voortzetting van de leerstellingen 

van de acht klassieke filosofen van China uit de 

periode van 2350 tot 480 voor onze jaartelling. 

Om aansluiting te vinden bij de moderne wereld 

leunde dr. Sun ook sterk op westerse politieke 

theorieën. Hij vergeleek zijn principes met 

Lincolns ‘regering van het volk, door het volk en 

voor het volk’ en ook met de ‘vrijheid, gelijkheid 

en broederschap’ van de Franse revolutie. De 

drie principes  van het volk kunnen dan ook 

beschouwd worden als een organische synthese 

van westerse democratie en Confucianisme.  

“Nationalisme” omvat het herstel van de 

traditionele Chinese waarden en het 

bevorderen van de traditionele Chinese leer. 

Dat omvat zulke Confuciaanse waarden als 

loyaliteit, kinderlijke devotie, welwillendheid, 

liefde, trouw, gerechtigheid, harmonie en vrede. 

Nadruk wordt gelegd op de Confuciaanse 

politieke filosofie die uitgedrukt wordt in de 

leerstelling “Onderzoek het wezen van de 

dingen, breidt de grenzen van de kennis uit, 
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maak je doel oprecht, beheers je geest, leidt de 

familie, regeer de staat en bewaar de vrede in 

de wereld”. 

“Democratie” benadrukt de soevereiniteit van 

het volk. Hoewel dat op de westerse democratie 

gebaseerd was, gaf Sun daaraan een 

oorspronkelijke betekenis. Hij bepleitte een 

scheiding tussen ‘politieke macht’ en ‘regerende 

macht’. De politieke macht bestaat uit vier 

soevereine rechten van het volk: kiesrecht, 

recht tot terugroepen, initiatief en referendum. 

De regerende macht bestaat uit de vijf 

onafhankelijke instituties: uitvoerend, 

wetgevend, juridisch, onderzoek en controle. 

Dr. Sun wees op de tekortkomingen van het 

westerse grondwettelijke onderscheid in drie 

machten. Als de macht van controle (wegsturen 

van de regering) bij de volksvertegenwoordiging 

ligt kan het parlement die tegen de regering 

gebruiken en die machteloos maken. Zonder 

onafhankelijk onderzoeksorgaan (een belangrijk 

en eeuwen oud onderdeel van het Chinese 

regeringssysteem) kan de benoeming van 

ambtenaren een door politieke partijen 

gedomineerd proces worden. 

“Levensonderhoud” staat voor economische 

rechtvaardigheid voor allen. De basis daarvan is 

egalisatie van het grondbezit en regulering van 

het (private) kapitaal. Daarmee gaat 

ontwikkeling van de staat gepaard. Het moet 

daarbij gaan om een vreedzaam en geleidelijk 

proces. Dr. Sun wilde dat de boer het land dat 

hij bewerkt bezit en zo de vruchten van zijn 

arbeid zou ontvangen. De stijging van de 

waarde van de grond zou aan de gehele 

gemeenschap moeten toevallen. Sun Yat-sen 

baseerde zich daarbij op de theorie die Henry 

George (1839-97) in het boek “Vooruitgang en 

armoede” ontvouwde. Voor de industrialisatie 

van China benadrukte dr. Sun het belang van 

internationale investeringen en technische 

samenwerking. Hij gaf daarvan een 

gedetailleerd plan in zijn boek “De 

internationale ontwikkeling van China”.  

Dr. Sun geloofde niet dat klassenstrijd 

noodzakelijk is voor menselijke vooruitgang. 

Door de geschiedenis heen is de mensheid 

geleid door het principe van samenwerking, niet 

conflict.  

In de Sun Yat-sen Herdenkingshal serie van 

1975, uitgegeven ter gelegenheid van zijn 50e 

sterfdag, is de waarde $4 gewijd aan dr. Sun’s 

visie van hoop voor de wereld. De tekst van 

Confucius “Het hoofdstuk van de grote 

harmonie” over de drie oude dynastieën Hsia, 

Shang en Chou maakte zoveel indruk op hem 

dat hij die overnam als boodschap van hoop 

voor de toekomst van de wereld. 

 

 

 

Dr. Sun Yat-sen leeft voort in China, in zijn les-

sen en de toepassing daarvan en in de vele post-

zegels die aan zijn nagedachtenis gewijd zijn. 

 

De “Open” enveloppen van Taiwan 
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Ai Li-shan 

 

Het verzamelen van de enveloppen die door de 

Taiwanese post zijn uitgegeven is een bijzondere 

uitdaging. Het is steeds de vraag wat er precies 

is uitgegeven en wanneer! De uitgifte van deze 

enveloppen wordt niet aangekondigd en er staat 

geen nummer of aanduiding van de oplage op. 

Alleen door bij de postkantoren langs te gaan 

kun je ontdekken dat er weer wat is uitgegeven. 

 

Vanaf 1960 is zo ongeveer eens per maand of 

twee maanden een envelop voor binnenlands 

gebruik uitgegeven. Zo ongeveer eens per 4 

maanden worden nieuwe luchtpostenveloppen 

uitgegeven. Dat is slechts een schatting. 

Jaar en maand van het drukken staan op de 

meeste enveloppen, maar dat is niet de datum 

dat ze beschikbaar zijn in de postkantoren. De 

enveloppen worden op bestelling uitgeleverd. 

Het is daarom redelijk te veronderstellen dat 

grote postkantoren met meer omzet de 

grootste kans bieden om de laatste uitgiften in 

huis te hebben. 

In juli 1970 (datum 59.7) werden enveloppen 

met tenminste zes verschillende ontwerpen c.q. 

slogans gedrukt. Dat is ongebruikelijk omdat er 

gewoonlijk maar een of twee uitkomen. 

Hieronder bespreek ik een van die ontwerpen, 

en wel de meest moeilijk te vinden. Hieronder 

staat het standaard ontwerp van de uitgegeven 

enveloppen. 

 

 

 

Deze zelfde envelop is uitgegeven met de tekst 

“OPEN” (in zwart) en een geperforeerde cirkel 

in de linker bovenhoek (zie afbeelding 

hieronder). Op de achterzijde staat in zwart het 

logo en patentnummer 52231. 
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Deze innovatie om het openen van de 

enveloppen te vereenvoudigen werd alleen bij 

deze binnenlandse envelop toegepast. Ik heb 

wel meer dan 1200 van de enveloppen met 

uitgiftedatum 59.7 nagekeken en vond maar 9 

‘open’ enveloppen. Alle negen zijn gebruikt in 

begin 1972 door verschillende afzenders en 

vanuit verschillende plaatsen: 

1. 1972.1.31 uit Kingmei (Taipei) 

2. 1972.2.2   uit Taichung 

3. 1972.2.23 uit Taipei 

4. 1972.2.23 uit Taipei Branch 36 

5. 1972.2.23 uit Taipei 

6. 1972.2.24 uit Tainan Branch 4 

7. 1972.2.25 uit Towliu (Yunlin) 

8. 1972.5.11 uit Akang (Kaohsiung) 

9. 1972.7.24 uit Kaohsiung 

Als ze inderdaad in juli 1970 gedrukt zijn, 

wanneer werden ze dan feitelijk verspreid? Tot 

deze zomer heb ik daar nooit over nagedacht, 

maar toen vond ik een luchtpost envelop die ik 

nog niet eerder gezien had. Ik had geluk dat ik 

de hoogste bieder was op twee exemplaren van 

deze tot nu toe (althans bij mij) onbekende 

envelop. Hij is hieronder afgebeeld en in de 

rechter bovenhoek is de tekst “OPEN” en de 

geperforeerde cirkel te zien. 
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Afgebeeld is een brief van 12 juli 1972 naar 

Zwitserland met een opgedrukt logo van de 

“Aziatisch Oceanische Postale Unie, 

bestuursvergadering 8-15 november 1971”. De 

afzender van beide brieven was mr. A.S. Pan, 

directeur bij de Taiwanese post. 

Ik heb geen andere gebruikte of ongebruikte 

exemplaren van deze envelop gezien en dus ook 

geen enveloppen zonder de opdruk. Ik denk dat 

de envelop met de opdruk aan de 

delegatieleden in de bijeenkomst is gegeven, 

waarschijnlijk om hen naar huis te laten 

schrijven. Wellicht heeft de heer Pan gebruik 

gemaakt van een kleine restpartij bij de 

postdirectie. 

Als iemand meer informatie over deze 

enveloppen heeft, laat het de redacteur weten! 

 

Tai  Ji  Quan （太  極  拳） in de Chinese Filatelie 

 

 

 

Khouw, Gwan-Sin 

 

Ik wil jullie langs deze filatelistische weg kennis 

laten maken met een van de aspecten van het 

Chinese Culturele Erfgoed dat tot nu toe nog 

steeds beoefend wordt, niet alleen in China zelf 

en in de omringende landen in Zuid Oost Azië, 

maar langzamerhand praktisch wereldwijd. Ik 

heb het hier over Tai Ji Quan en Qi Gong 

(ademhalingsoefeningen). In Nederland wordt 

die vaak met Tai chi aangeduid. Velen kennen 

dat vooral uit de beelden van groepen (oudere) 

Chinezen die ’s morgens in een park met fraaie 

oefeningen bezig zijn. 

 

Chinese verdedigingssporten 

Tai Ji Quan zelf behoorde en behoort nog steeds 

tot de Chinese Sport in het algemeen en in het 

bijzonder tot de Chinese Martial Arts. In het 

Westen staat die meer bekend onder de 

benaming “Kung Fu” (Pinyin: Gong Fu) (功 夫). 

Deze naam werd vooral bekend met de komst 
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van oude  bekende films, in Nederland in het 

begin van de jaren 70, zoals o.a.: The Invincible 

Fist/ De onverslaanbare vuist en daarna 

natuurlijk de films van de legendarische Bruce 

Lee, zoals The Fist of Fury etc. 

Officieel heten de Chinese Martial Arts: Wu Shu 

(武 术), letterlijk: krijgskunst, en dit behelst alle 

Chinese Verdedigings Sporten. Dus is de 

benaming “Kung Fu” niet helemaal juist voor 

deze sport, omdat men er een andere associatie 

aan heeft gegeven, vooral destijds overgewaaid 

uit Amerika. Hoe men op dit begrip gekomen is, 

is voor mij nog steeds onbegrijpelijk! De 

letterlijke betekenis van het woord Kung Fu/ 

Gong Fu is vaardigheid in je arbeid op 

verschillende terreinen in het leven en op het 

werk. Van administratieve taken tot en met 

straatmaker/vuilnisophaler, hersenarbeid tot en 

met handenarbeid, dus letterlijk en figuurlijk! 

Kunt u het nog volgen?! Hoera, gefeliciteerd! 

Welnu, wij gaan er verder. De Chinese Wu Shu 

omvat 2 hoofdgroepen, onderscheiden naar 

hun trainingsmethoden, te weten: 

- Nei Jia Quan  (内 家 拳), zachte stijl, o.a. Ba 

Gua (八 挂), Tai Ji (太 極)，Xing Yi (形 意) en Yi 

Quan (意 拳). 

- Wai Jia Quan  (外 家 拳), harde stijl, o.a. Shao 

Lin Quan (少 林 拳) en E Mei Quan (峨 嵋 拳) 

(naar de berg E Mei in zuidwest China). 

 

Tai Ji Quan 

In de Tai Ji Quan wereld is er nog steeds een 

aanhoudende discussie over de “oorsprong” van 

Tai Ji Quan. De ene stroming/groep beweert dat 

Wu Dang Shan (de berg Wu Dang) de werkelijke 

oorsprong ervan is en de andere 

stroming/groep (uit Chen Jia Gou Village, 

Wenxian county, Gansu Provincie) betwist dat 

ten zeerste vanwege het feit dat de “schepper” 

van de Tai Ji Quan, de Hermit Zhang San Feng 

van Wu Dang Shan, zou hebben bestaan uit 3 

figuren die leefden ongeveer binnen een 

tijdbestek van 500 jaar!? In mijn verhaal zal ik 

deze discussie verder buiten beschouwing laten. 

Naar ik ooit begrepen heb is de Qi Gong ( 氣 功) 

ruim 4000 jaar geleden ontstaan en is Tai Ji 

Quan ruim 400 jaar geleden ontstaan onder de 

huidige naam. Want voorheen (in minder 

gecultiveerde vormen dan nu) werd deze stijl/ 

vorm Chang Quan (Long Boxing/ 長 拳) 

genoemd. 

Volgens de algemene opvatting in de Tai Ji 

wereld zijn er in die sport zes bekende grote 

stijlen, te weten: Wu Dang, Chen, Yang, Wu/ 

Hao, Wu en Sun. Daarbij zijn er nogal wat 

aftakkingen in stijlen voortvloeiend uit deze 6 

grote stijlen in heel China en daarbuiten. 

 

Uitgiften 

Bij de Chinese Posterijen is men “nogal zuinig” 

met uitgiften ter promotie van hun Wu Shu in 

het algemeen en zeer zeker over Tai Ji Quan in 

het bijzonder. Men kan het op de vingers van 

één hand na tellen hoeveel keren er uitgiften 

hierover zijn uitgegeven vanaf 1949 tot en met 

heden:  slechts 2 keren, namelijk: 
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Serie C 72, Michel 505 Een oude heer met een 
chinees zwaard.  
 

 
 

Serie S 43, Michel 563 Een oude heer in Taiji 
houding.  

 

Daarnaast verscheen in 1975 serie T7 (Mi.1232-
37), met verschillende Wu Shu diciplines, 
afgebeeld onder de kop van dit artikel. 
Verder werden er twee wereldberoemde 

locaties van de bakermat van de Wu Shu 

uitgegeven, namelijk: 

 

  

 

Serie 1995-14, Het Shao Lin Tempel complex, 
ter ere van 1500 jarig bestaan ervan. Het 3e zegel 
toont boeddhisten die Wu Shu leren. 
 

 
 

Serie 2001-08, De beroemde Wu Dang Shan 
(o.a. van de Zachte Stijl) is een van de Heilige 
Bergen van China, vooral voor de Taoisten.  

 
Beoefening 

De beoefening van Tai Ji Quan in de huidige tijd, 

ongeacht de stijl, is vaak op de gezondheid en 

heilzaamheid gericht en daarnaast, voor de 

meer geïnteresseerden, eerder richting Martial 

Arts. De Tai Ji bewegingen creëren een zelf-

massage effect voor de beoefenaar, omdat niet 

alleen maar de spieren, pezen, aanhechtingen 

en botten, maar ook de inwendige organen 

zoals hart, longen, nieren etc. worden 

gemasseerd. Deze bewust gecoördineerde 

bewegingen verhogen ook je motorieke 

coördinatie en hierdoor verkrijg je (letterlijk) 

een betere balans in je bewegingen Vooral is 

het heel goed voor de ouderen (en mensen die 

ouder gaan worden)! Last but not least is het 

feit dat men niet alleen maar door deze bewust 

gecoördineerde bewegingen en wel in 

combinatie met de Qi (aangestuurd door je 

mentaal/intentie), iets heilzaams terug krijgt, 

namelijk het bevorderen van je bloedsomloop, 

meer stofwisseling en verhoging van je 

weerstand in je dagelijks leven! Dus kortom, het 

bevordert je gezondheid in het algemeen. 

 

Geïnteresseerd ? 

Welnu beste lezers, jullie zijn allemaal van harte 

welkom in de Tai Ji wereld, vooral voor de 

gezondheid en ook gezelligheid ! 

De auteur is zelf een Tai Ji en Qi Gong 

beoefenaar. Mochten er nog wat vragen zijn, 

dan kan men altijd via een mailtje of bij de 

volgende China Filatelie bijeenkomst contact 

opnemen.  

Mail:  xinyiwu.taiji@gmail.com,  
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Swinhoe-fazant 

 

Jan B. Kaiser 

 

  

 

Wederom hebben de posterijen van Taiwan een 

aantal zegels (in blokvorm) uitgegeven van één 

van hun markantste vogels, namelijk de 

Swinhoe-fazant (Lophura swinhoii – Lophura is 

gelatiniseerd voor “met een opgerichte staart”). 

Deze fazant, ter grootte van onze eigen 

bosfazant, is verwant aan de meer bekende 

zilverfazant en komt alleen voor op Taiwan. 

 

De vier zegels in het linker blokje zegels tonen: 

(1) Jonge vogel (NT$5): Jonge mannelijke vogels 

hebben een pluizig verenkleed dat op een 

kruising tussen het mannelijke en vrouwelijke 

volwassen verenkleed. 

(2) Mannetje (NT$5): Het mannetje heeft een 

helder rode lel op elke wang, een donkere 

blauwachtige zwarte kop, witte vlekken op de 

kam, nek en bovenrug, en rode schouders. Het 

heeft lange staartveren waaronder twee 

centrale zuivere witte. De rest van zijn lichaam 

is blauwzwart met een helder blauwe of 

blauwachtig groene glans. 

(3) Kuikens (NT$10): De kuikens hebben een 

ooglijn bij elk oog en enkele donker bruine 

strepen op hun kop. 

(4) Hen en kuiken (NT$12): Het onopvallende 

vrouwtje is geheel bruin met pijl- en v-vormige 

patronen. De staartveren zijn kastanjerood met 

horizontale zwarte strepen. De kuikens 

beginnen direct na het uitkomen hun moeder te 

volgen.  

Het Souvenirvel (NT$25) toont het baltsgedrag 

van Swinhoe-fazanten. Het mannetje paradeert 

rond het vrouwtje terwijl hij snel flappert met 

zijn gespreide vleugels en continu roept. 

 

Deze vogel is ontdekt door Robert Swinhoe 

(Calcutta, 1836 – Londen 1877), die sinds 1854 

lid was het corps-consulair in China, met als 

eerste standplaats Amoy, tegenwoordig bekend 

onder de naam Xiamen, een toentertijd nogal 

afgelegen post aan de zuidkust van China. Hij 

sprak de Chinese taal en dat gaf hem de 

gelegenheid te reizen. In zijn vrije tijd 

verzamelde hij natuurhistorische specimen 
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(opgezette dieren). Veel van de door hem in 

China verzamelde soorten waren nieuw voor de 

westerse wetenschap. Het waren voornamelijk 

vogels, maar ook zoogdieren en insecten. 

Tevens stuurde hij levende dieren, zoals het 

Père Davidshert naar Europa. Deze soort leefde 

alleen nog maar in een afgesloten keizerlijk 

jachtgebied nabij Peking, daarbuiten was dit 

hert door jacht uitgeroeid. In 1900, tijdens de 

Bokser-opstand, werden de laatste herten 

gedood en opgegeten. Sindsdien komt het Père 

Davidshert alleen nog maar in gevangenschap 

voor, hetgeen feitelijk dus te danken is aan 

Robert Swinhoe. In 1985 is begonnen om op 

beperkte schaal deze herten opnieuw in China 

uit te zetten. 

In 1860 werd Robert Swinhoe benoemd tot de 

eerste consul van een Europese mogendheid (in 

dit geval Engeland) op het eiland Formosa, zoals 

Taiwan toen heette. Formosa is overigens van 

1623 tot 1662 nog Nederlands bezit geweest, 

dat wil zeggen dat het onder de supervisie van 

de Verenigde Oostindische Companie stond. De 

V.O.C. wilde in 1660 geen militaire 

versterkingen sturen (was te duur), zodat het 

eiland ten prooi viel aan Chinese piraten.  

De Swinhoe-fazant wordt in Nederland nog door 

verschillende liefhebbers gekweekt en 

gehouden. Ze zijn gemakkelijk te houden en zijn 

graan- en insecteneters. Ze worden ook vrij tam. 

Mijn Filatelistische Reis 

 

Khouw, Gwan-Sin 

 

Ons medelid, de heer Khouw, vertelt hieronder 

het verhaal achter zijn verzameling. 

 

Mijn liefde voor de postzegelhobby is begonnen 

toen ik een jongetje van ongeveer een jaar of 

zeven was. Op een dag heeft onze vader aan 

mij, mijn twee oudere broers en een zus een 

postzegelalbum (insteekalbum) gegeven en alle 

albums zagen er  het zelfde uit. Om 

verwisselingen en daaruit voortvloeiende 

misverstanden te voorkomen moesten wij op 

ons eigen album onze eigen namen schrijven. 

In ieder album zaten twee series postzegels 

postfris.  
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De ene serie is van het Koninkrijk Laos (destijds) 

met de afbeelding van de Koning in vol ornaat 

en de andere serie van de stad Bahawalpur in 

de provincie Punjab in Pakistan. Zij zagen echt 

mooi uit voor ons allemaal. Natuurlijk als kind 

vond je dat prachtig, want vergeet niet dat een 

postzegel feitelijk vergelijkbaar is met een heel 

klein schilderijtje, toch? En qua prijs is er ook 

een overeenkomst met een schilderij, namelijk: 

het is altijd de vraag wat de gek er voor geeft! 

Van onze vader hebben wij begrepen dat we 

zelf voor de uitbreiding van de verzameling 

moesten zorgen door middel van ruilen met 

andere verzamelaars of aanschaffen met je 

eigen spaargeld.  En, zei hij,  zorg ervoor dat je 

altijd uiteindelijk complete series krijgt. Anders 

heeft de serie geen enkele filatelistische 

waarde. Maar aangezien wij in een heel klein 

stadje opgroeiden was er daar geen 

postzegelbeurs of ruilbeurs voor postzegels. 

Enerzijds hebben wij deze opmerking altijd goed 

onthouden maar anderzijds konden wij dat niet 

altijd voor elkaar krijgen, om de simpele reden 

dat wij er allemaal afhankelijk waren van onze 

weinige zakcentjes! Op een gegeven moment 

was de verzameling van onze oudste broer wel 

de mooiste van ons allemaal en vrijwel 

compleet met zijn Japanse postzegels, vooral de 

schilderijen series, ongeveer vanaf 1955. Hij was 

de eerste van ons die een goede baan had, bij 

de factorij van onze vader: het haven bedrijf 

Tanjoeng Priok N.V. in de haven van Jakarta. Wij 

waren echt jaloers op zijn mooie verzameling! 

  

Ik heb op een gegeven moment besloten om 

Indonesische postzegels te verzamelen via een 

abonnement vanaf ongeveer 1962 en 

gaandeweg, als er de kans zich voor zou doen, 

terug te werken naar het jaar 1945 (de 

Onafhankelijkheid van de Nieuwe Republiek) en 

natuurlijk waren die zegels relatief duurder dan 

die van de jaren ’60.  

Toen ik in 1967 uiteindelijk in Nederland 

belandde, heb ik besloten om verder te gaan 

met verzamelen van Nederlandse postzegels, 

wederom via een abonnement en ik beëindigde 

terzelfder tijd mijn verzameling van 

Indonesische postzegels. En na mijn huwelijk 

heb ik de helft (veel minder compleet en dat 

wist ik op voorhand) van de dubbele 

verzameling van de Verenigde Naties van mijn 

schoonvader over genomen, deze verzameling 

bestond uit 3 gedeelten: USA (New York als 

zetel), Zwitserland en Oostenrijk. Naderhand 

heb ik  deze verzameling langzamerhand 

gecompleteerd door terug te gaan naar de 

begin periode van de Verenigde Naties 

(U.N.1950 ). 

In 1979 ben ik het voor het eerst in mijn eentje 

naar China gegaan richting Guangzhou en 

Shanghai en na mijn terugkomst in Nederland 

begon ik me heel sterk te interesseren in 
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Chinese postzegels. Als basis voor de serieuze  

verzameling dienden de gestempelde complete 

series die destijds op een veiling gekochte 

waren door mijn vader, en die ik al een hele tijd 

in mijn bezit had. 

 

 

 

Kwalitatief waren de Chinese zegels van de 

jaren ’49-’55 qua papier en tanding iets beter 

dan voorheen, maar nog niet om over naar huis 

te  schrijven. Toen ik feitelijk China begon te 

verzamelen, in de jaren ’80, waren het papier en 

de tanding veel beter en zeker vandaag de dag 

overtreft het alles. 

Chinese postzegels zijn uniek vanwege het feit 

dat het het enige land ter wereld is, dat hun 

postzegels vanaf 1949 tot en met heden 

voorziet van een duidelijke vermelding van: 

jaartal, soort uitgifte, serienummer en de 

aantallen van iedere serie. Dit geldt vooral voor 

de reguliere zegels, als ik ze zo mag noemen, 

dus niet voor de frankeerzegels zoals o.a. de 

nieuwjaarzegel vanaf 1980 (de beroemde aap 

en daarna de haan enz.) en de series van de 

landschap zegels, kleine huizen zegels etc., die 

in Chinese catalogi achteraan in het catalogus 

vermeld staan. Ik ben erdoor bewuster gemaakt 

voor mijn interesse door dit soort unicum van 

de zegels en daarbij ook door de historische en 

culturele achtergrond ervan, tevens de 

prachtige uitvoering van de zegels.  

 

Van vele onderwerpen die je als kind op de 

schoolbanken geleerd hebt of waarover je ooit 

ergens wat gehoord of gelezen hebt, over de 

Chinese geschiedenis en traditionele  verhalen, 

kwam ik veel tegen in de Chinese postzegels. 

Sindsdien heb ik definitief besloten om verder 

te gaan met mijn verzameling van Chinese 

postzegels maar dan zoveel mogelijk meer op 

de filatelistische leest dan voorheen. Dit heeft 

vooral te maken met de zeer slechte ervaring 

toen ik mijn verzamelingen Nederland, 

Indonesië en UNO van de hand wilde doen. Zij 

brachten minder op dan ik verwachtte (in 

Nederland verkocht voor maar 30% van de 

cataloguswaarde, postfris nota bene!). Afijn het 

zij zo! 

Alhoewel de hele dure series (postfris wel te 

verstaan) van bijvoorbeeld de beroemde Beijing 

Opera Danser Mei Lan Fang en het blok ervan 

(uit 1962), of de mooie bloemenseries (uit 1960-

61 en 1964) nog niet in mijn verzameling 

aanwezig zijn, heb ik de rest van de 

Volksrepubliek China toch vrijwel compleet tot 

en met heden kunnen krijgen. 

Een ander interessant verzamelobject voor de 

echte filatelisten zijn, denk ik, de zogenaamde: 

gelegenheidsuitgiften met de speciale zegels die 

elders in dit nummer besproken worden.  
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Deze uitgiften staan niet in de officiële catalogi 

over Chinese postzegels, waardoor door 

sommige mensen deze uitgiften niet als 

postzegels worden beschouwd! Maar zij zijn wel 

degelijk voorzien van officiële zegels met 

nominale waarden, dus geen specimen! Ik vind 

het een merkwaardige houding van die groep 

mensen hoor!  

 

 

 

 

 

In deze gelegenheidsuitgiften werden en 

worden nog steeds heel veel culturele en 

historische thema’s afgebeeld. Om die reden 

ben ik een verzameling van een klein deel van 

deze uitgiften aan het opbouwen en vooral 

over: kalligrafie (oud en nieuw), 

cultuur/schilderijen en geschiedenis (oud en 

nieuw). 

 

 

 

Welnu beste lezers, is dit soms ook een idee 

voor jullie filatelisten? Deze thematische 
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uitgiften vind ik echt heel prachtig en leerzaam 

voor mij (misschien voor sommige van ons 

ook?). 

 

 

 

Tot zover maar voorlopig voor onze 

filatelistische reis in de wereld van Chinese 

postzegels en volgende keer gaan wij er zeker 

verder naar een volgende bestemming van deze 

wereld, toch?! 
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Lei Feng – model-Chinees 

 

 

 

Johan Sevenhuijsen/Dick van Eijl 

 

Op 5 maart 2013 is een serie van vier zegels 

(2013-3) uitgegeven, die de modelsoldaat Lei 

Feng als onderwerp heeft. Deze serie is 

beschreven in China Filatelie no.172; aanleiding 

was het feit dat 50 jaar geleden Mao Zedong de 

inscriptie “Leer van kameraad Lei Feng” 

publiceerde. Sindsdien is 5 maart in China “Lei 

Feng dag”. Op deze dag vinden verschillende 

gemeenschaps- en schoolactiviteiten plaats 

zoals het schoonmaken van parken, scholen en 

andere openbare plekken. Lei Feng wordt ook 

geëerd in een serie uitgiften met ‘persoonlijke 

zegels’, een terugkerend thema in dit nummer. 

Maar wie was Lei Feng nu eigenlijk en waarom 

krijgt hij zoveel aandacht? 

 

 

 

Verzamelaarster met Lei Feng zegel met Mao’s 

inscriptie (bron: China Daily) 

De officiële versie van Lei Feng's levensloop 

luidt als volgt: Lei Feng werd in 1940 geboren 

als Lei Zhengxing in Wangcheng, in de buurt van 

de postuum naar hem genoemde stad Leifeng, 

in Changsha, in de provincie Hunan. Hij werd op 

jonge leeftijd wees en groeide op onder de 

vleugels van de Communistische Partij. Hij werd 
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als jongere lid van het communistische 

jeugdkorps en sloot zich op twintigjarige leeftijd 

aan bij een transporteenheid van het 

Volksbevrijdingsleger. Volgens zijn officiële 

biografie overleed Lei in 1962 op 

eenentwintigjarige leeftijd, toen hij een 

achteruitrijdende legervrachtwagen 

aanwijzingen aan het geven was en deze een 

telefoonpaal raakte die vervolgens op hem 

neerkwam.  

Lei Feng werd pas na zijn dood algemeen 

bekend. In 1963 stelde de communistische 

leider Lin Biao Lei Fengs dagboek voor het eerst 

voor aan het Chinese volk en lanceerde hij de 

eerste van de talrijke "Leer van Lei Feng"-

propagandacampagnes. In het dagboek (van 

ruim 200.000 worden) legt Lei getuigenis af van 

zijn bewondering voor Mao Zedong, zijn 

onbaatzuchtige daden en zijn wens om de 

revolutionaire geest aan te wakkeren. De eerste 

Lei Fengcampagne begon op een moment dat 

de Chinese economie herstelde van de Grote 

Sprong Voorwaarts-campagne waarin het imago 

van Mao aanzienlijk prestigeverlies geleden had. 

Vanaf 1964 verschoof het accent van de Lei 

Fengcampagne geleidelijk van het aansporen tot 

goede daden tot een cultus van Mao. 

Veel westerse geleerden zijn van mening dat 

het dagboek werd vervalst door 

partijpropagandisten onder leiding van Lin Biao. 

De foto’s die van hem werden verspreid zijn ook 

twijfelachtig: het is onwaarschijnlijk dat zulke 

professionele foto’s van het dagelijks werk van 

een gewone en nog onbekende soldaat zouden 

zijn gemaakt. Het onderscheid tussen mythe en 

werkelijkheid is dus moeilijk te maken. 

 

 

 

De Chinese leiders prezen en prijzen Lei Feng als 

de verpersoonlijking van altruïsme. De Chinese 

media reproduceren en versterken nog altijd 

zijn betekenis. Alhoewel Lei Fengs prominente 

plek in schoolboeken sinds Mao’s tijd is 

afgenomen, blijft hij deel uitmaken van het 

nationale curriculum.  

 

 

 

De term "活雷锋" (wat letterlijk 'levende Lei 

Feng' betekent) is uitgegroeid tot een 

zelfstandig naamwoord dat gebruikt wordt voor 

iemand die gezien worden als onbaatzuchtig of 

bereid om zich in te spannen om anderen te 

helpen.  Op de Engelse site van de China Daily 

staat bijvoorbeeld nog steeds een prominente 
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pagina onder de titel ‘De geest van Lei Feng 

leeft voort’. Daar worden hedendaagse 

voorbeelden van ‘levende Lei Feng’ beschreven. 

 

 

 

Het beeld van Lei Feng als een beroemd soldaat 

zoals geschapen door de Communistische Partij 

van China is uniek voor de Volksrepubliek China 

en verschilt van het meer typische militaire 

heldenbeeld dat nationale regeringen 

gewoonlijk in oorlogstijd als rolmodel wensen 

voor te houden. Lei Feng is in de Volksrepubliek 

China een belangrijk onderdeel van de 

voortdurende openbare verheerlijking van 

soldaten als rolmodellen voor de maatschappij. 

Het is opmerkelijk om te zien hoe Lei Feng als 

idool werd geschapen onder leiding van Lin 

Biao, de legerleider die een centrale rol speelde 

in de Culturele Revolutie, maar die in 1971 na 

een conflict met Mao van het toneel verdween. 

De herinnering aan Lin Biao is uitgewist, maar 

Lei Feng heeft die crisis ‘overleefd’ als een van 

de weinige iconen die nog zo duidelijk naar de 

Mao-tijd terugverwijzen. 

 

Bron: Wikipedia, China Daily 

Gelegenheidsvelletjes: Dick van Eijl 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 

 

 

 

10 mei 2014 – serie 2014-9 

Zwaangans bezorgt brieven. Een verhaal 

afkomstig van de anekdote “Su Wu hoedt 

schapen”, vastgelegd in biografieën van Li 

Guang en Su Jian uit de geschiedenis van de Han 

dynastie. Een wijd verspreid verhaal dat wordt 

beschouwd als symbool voor brief 

communicatie. Omdat de trekvogel met het 

wisselen van het seizoen vertrekt en weer 

terugkomt, wordt ook de link gelegd met 

heimwee van reizigers. In het vorig nummer 

werd al het tegelijk op Taiwan uitgegeven zegel 

met het zelfde motief getoond, dat de 

samenwerking tussen Taiwan en Volksrepubliek 

op het gebied van de post viert. Een zegel van 

1,20 yuan in vellen van 16 zegels. 

 

   

  

 

18 mei 2014 – serie 2014-10 

Thangka is een in Tibetaanse stijl op katoen, 

zijde of papier geschilderde of geborduurde 

scroll. De schilderijen verbeelden voornamelijk 

Boeddhistische onderwerpen zoals de Boeddha 

Bodhisattva’s en Boeddhistische wachters, maar 

ook Tibetaanse geschiedenis en etnische 

gebruiken. Men beweert dat Thangka afkomstig 

is uit de periode van het Tibetaanse Rijk, vroeg 

7e tot midden 9e eeuw en als kunstvorm is 

ontwikkeld in de 2e helft van de 11de eeuw. 

Afbeeldingen van Thangka zijn te zien op vier 

zegels met een waarde van 1,20 yuan en een 

blokje van 6 yuan. De zegels zijn uitgegeven in 

vellen van 16 zegels en als minivel met 2 series. 
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1 juni – serie 2014-11 

“De Apenkoning: Tumult in de hemel” is de 

eerste kleuren tekenfilm geproduceerd door 

China. De film bestaande uit twee afleveringen 

werd geschoten van 1961 tot 1964 door de 

Shanghai Animatie Film Studio. Een animatie 

van Sun Wukong, ofwel de Apenkoning, een 

kenmerkend mythisch figuur in China. In 2012 is 

een 3D versie uitgebracht. 

Twee zegels van 80 fen en vier zegels van 1,20 

yuan uitgegeven in drie vellen van 16 zegels, 

met een linker- en een rechterhelft met 8 

dezelfde zegels. 

 

 

 

16 juni – serie 2014-12 

De Whampoa militaire academie werd 

opgericht door Sun Yat-sen in 1924 met de hulp 

van de USSR en de Communistische Partij van 

China (CPC). Het eerste politieke en militaire 

instituut om revolutionairen op te leiden in 

modern China, het begin van de samenwerking 

tussen de CPC en de Kuomintang. Een zegel van 

1,20 yuan uitgegeven in vellen van 16 zegels. 

 

  

  

 

 

21 juni – serie 2014-13 

De roman “Dream of the Red Chamber” ook 

bekent als “Het verhaal van de steen”, bevatte 

in eerste instantie slechts 80 hoofdstukken die 

in het begin handgeschreven in omloop werden  

gebracht totdat de 120 hoofdstukken gedrukte 

versie werd uitgegeven. Het wordt beschouwd 

als een mijlpaal in de historie van de Chinese 

klassieke romans en een meesterstuk in Chinese 

en wereld literatuur. De schrijver, Cao Xueqin, 

spendeerde 10 jaar aan het schrijven van de 
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roman, gebaseerd op zijn eigen levenservaring. 

De roman verbeeldt de opkomst en verval van 

de Jia clan en de liefdestragedie tussen Jia 

Boayu en Lin Daiyu, die de lezers een volledig 

beeld geeft van het sociale leven in de late 

periode van feodaal China. 

Drie zegels van 1,20 en één van 1,50 yuan 

uitgegeven in vellen van 16 zegels en een blokje 

van 6 yuan, Tevens een minivel met twee series. 

 

   

 

6 juli – serie 2014-14 

Een beroemde opera in China, de Huangmei 

opera, kent haar oorsprong ongeveer 200 jaar 

geleden in plattelandsgebieden in de provincies 

Anhui, Hubei en Jiangxi. In 2006 werd de opera 

ingeschreven op de lijst van China’s Nationale 

immaterieel cultureel erfgoed. 

Een drietal zegels met een waarde van 80 fen en 

tweemaal 1,20 yuan in vellen van 16 zegels. 

 

D.v.E. 

 

 

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China) 

 

 

 

 

8 januari 2014 – Sp. 599 Koralen van Taiwan 

Een groot aantal koralen komt voor in de 

wateren rond Taiwan. Deze serie (per abuis niet 

vermeld in het vorig nummer) toont vier 

voorbeelden: 

(NT $ 3,5) Dendronephthya gigantea: vaak 

vertakt zacht koraal, bedekt met rode poliepen, 

komt veel voor op plaatsen met stroming op 

een diepte van 15 m en meer. 

(NT $ 5) Pavona cactus: steenachtig koraal met 

de vorm van de hortensia bloem. De kleur van 

dit koraal varieert van lichtbruin tot groenbruin. 

Het wordt gevonden in ondiepe gebieden met 

troebel water in het noorden en noordoosten 

van Taiwan.  

(NT $ 10) Acropora granulosa: Kolonies van deze 

steenachtige koraal zijn samengesteld uit 
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stompe takken die aan de basis platen vormen. 

Levende kolonies zijn licht roze of roodachtig 

bruin. Het koraal is te vinden op de bovenste rif 

hellingen in ondiepe wateren.  

(NT $ 15) Melithaea ochracea Kolonies van dit 

koraal lijken op bomen met vertakte structuren 

als waaiers. De kolonies van deze koraal zijn 

oranje rood met een lichter gekleurd skelet. Het 

koraal leeft in de hogere delen van het rif in 

gebieden met sterkere waterstroom.  

 

 

 

11 juni 2014 - Kruidenplanten 

Tweede uitgifte (eerste was in 2013) van vier 

kruidenplanten. Deze vier geurige kruiden 

worden veel gebruikt voor het aroma en 

medicinale doeleinden. Het gaat om:  

(NT $ 3.5) Foeniculum vulgare Venkel is een 

meerjarige kruidachtige plant van de familie 

Apiaceae, is het bekend om zijn geelachtig 

groene, geveerd en fijn gelede bladeren. De 

bloemen zijn geel.  

(NT $ 5) Perilla frutescens De zwarte netel is een 

meerjarige kruidachtige plant van de familie 

Lamiaceae, heeft hartvormige bladeren met 

gezaagde randen. De bloemen zijn donker roze 

van kleur. De plant is geheel roodachtig paars.  

(NT $ 12) Lavandula angustifolia Lavendel is een 

houtachtige plant van de familie Lamiaceae, de 

rand van het blad is glad. Jongere, nieuwere 

bladeren zijn bedekt met dichte witte haren, die 

later afvallen zodat hun groene kleur zichtbaar 

wordt. De bloemen zijn blauw, roze of wit.  

(NT $ 25) Ocimum basilicum Basilicum is een 

meerjarige kruidachtige plant van de familie 

lipbloemigen, het oppervlak van de bladeren is 

glad of iets gebobbeld. De bloemen zijn wit of 

roze. 

 

 

 

17 juli 2014 - Bergmeren van Taiwan  

Een serie met de afbeelding van vier 

bergmeren: 

(NT $ 5) Cuichi Pond ligt in Miaoli County, is het 

hoogst gelegen van de meren in Taiwan, op 

ongeveer 3.520 meter. Het meer valt nooit 

droog en zelfs in het holst van de winter 

bevriest het niet geheel.  

(NT $ 5): Tunlu Pond in Nantou County, ligt op 

een hoogte ongeveer 2840 meter. Het meer 

was ooit het leefgebied van kuddes herten. Het 
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ovalen meer is een spiegel omringd door groene 

valleien.  

(NT $ 10) Qicai Lake is gelegen in Hualien 

County op een hoogte van ongeveer 2.890 

meter. Bergbeklimmers werden gecharmeerd 

door de reflectie van vele kleuren bij 

zonsopgang.  

(NT $ 12) Jiaming Lake in Taitung County ligt op 

ongeveer 3.310 meter en is het tweede in 

hoogte van Taiwan. Jiaming Lake staat bekend 

als "de saffier, die God achterliet in de wereld 

van de stervelingen” en “de Traan van een 

engel." 

 

 

 

9 augustus 2014 – 100 jaar Nationale Taiwan 

Bibliotheek 

De bibliotheek die sinds 2013 ‘Nationale Taiwan 

Bibliotheek’ heet komt voort uit de in 1914 

(onder Japans bewind) opgerichte “Bibliotheek 

van het kantoor van de Gouverneur Generaal” 

en is daarmee de oudste openbare bibliotheek 

van Taiwan.  

De bibliotheek heeft een rijke collectie en 

gebruikt actuele technologie om de bevolking 

goed van dienst te zijn. Op het zegel (NT $ 12) 

staan het eerste en het huidige gebouw van de 

bibliotheek. 

 

28 augustus 2014 – 100ste verjaardag van de 

vorming van de county Kinmen 

Een politiek pikante uitgifte viert dat in 1915 de 

eilandengroep Kinmen de status van county 

(provincie) kreeg. Het gaat om de eilanden vlak 

onder de kust van de Volksrepubliek bij 

Xiamen/Amoy die nog onder Taiwan vallen, 

onder militair bestuur en sinds 1992 een 

democratisch bestuurd bolwerk in zee.  

 

 

 

De zegels tonen: 

(NT $ 5) Juguang Tower en de residentiële 

gebouwen in westerse stijl van het Shuitou 

Settlement.  

(NT $ 12) De traditionele Zuid-Min-stijl 

gebouwen van de Shanhou Folk Culture Village 

en de Wentai Pagode, een nationaal historisch 

monument.    
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10 september 2014 – Musea van Taiwan 

De architectonische schoonheid van de musea van Taiwan wordt getoond op dit souvenirvel met vijf 

zegels. De zegels tonen de buitenkant en close-ups van het interieur van de musea: 

(NT $ 12) National Palace Museum in Taipei is een Chinese paleisachtige structuur met lichtblauw 

geglazuurde dakpannen en gele muren. Dit schone en elegant ingerichte museum omvat 700.000 

oude artefacten afkomstig uit Song, Yuan, Ming en Qing dynastieën.  

(NT $ 5) National Taiwan Museum of Fine Arts, gelegen in Taichung is bekend om zijn schone, slanke 

lijnen en moderniteit. De zuidelijke vleugel is gebouwd met een glazen vliesgevel, waar de lichten en 

schaduwen dansen op het ritme van de tijd en het weer.  

(NT $ 5) Nationaal museum van Taiwan in Taipei; het gebouw is een knipoog naar de klassieke 

Europese bouw. De gevel is gemodelleerd naar een oude Griekse tempel, met een gewelfd plafond 

als van een Romeins Pantheon. De torenhoge Dorische zuilen en rijk versierde muren dragen bij aan 

de statigheid van de constructie.  

(NT $ 5) Nationaal Literatuurmuseum van Taiwan in Tainan, werd gebouwd als Tainan Prefectural 

Government House. Het is een gebouw in westerse stijl, met gemetselde dragende muren; de 

hoofdingang bevindt zich een portiek geflankeerd door twee wachttorens die de structuur een 

symmetrische elegantie geven. Het museum is brandpunt van de Taiwanese literatuur, cultuur en 

geschiedenis, en een honderdjarig nationaal erfgoed.  

(NT $ 5) Nationaal Geschiedenis Museum van Taiwan in Tainan, het museum is ontworpen om 

etnische harmonie in Taiwan te vieren. Het ruimtelijk ontwerp past naadloos in de natuurlijke 

omgeving door een succesvolle co-existentie tussen architectuur en natuur. 
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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 
 

Onze 72e veiling wordt op vrijdag  12 en zaterdag 13  december 2014  
gehouden in Brasserie Woudestein op het terrein van Excelsior 

Rotterdam. 

Inzenden is mogelijk tot 25 oktober. De catalogus is rond november 
beschikbaar via onze website. 

 

Hieronder een voorbeeld uit onze laatste veiling in mei 

 

 

 

Kavel 756 
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756 Yang W10 (Mi.1020-1024) postfris zonder plakker, twee maal gevouwen strip, cat. 
$2500 (Mi.cat.11000) VF; inzet € 1000, opbrengst € 2350 

 

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

Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden.  

 


