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Redactioneel  

Het eerste nummer in het nieuwe jaar is op tijd 

klaar om op de jaarvergadering van de 

vereniging uitgereikt te worden. Gelukkig zijn er 

nog steeds enthousiaste leden die hun 

verzamelgebied met u willen delen.  

In de eerste plaats een lang artikel van Ed Boers, 

die u meeneemt naar de zeldzaamheden uit de 

tijd van de Chinese burgeroorlog, uitgegeven in 

de door Mao’s troepen beheerste delen van het 

land. Harald Dütting vervolgt zijn bespreking van 

in de Volksrepubliek uitgegeven postwaarde-

stukken met het tonen van de fraaie kaarten die 

zijn uitgegeven om het Chinese Unesco 

werelderfgoed te vieren. 

Hendrik Oranje maakte ons attent op het blad 

Post Arts uit 1947, waaraan we een relaas over 

de Nieuw Leven Beweging uit de jaren 30 

ontlenen. 

Ook wordt stilgestaan bij het Chinese nieuwjaar, 

dat in februari viel. We hebben nu het jaar van 

het Schaap, of is het nou het jaar van de Geit? 

Voor Chinezen is dat in zekere zin het zelfde, 

zoals wordt uitgelegd, maar het is leuk te zien 

dat westerse postdiensten de ene keer het 

schaap en de andere keer de geit noemen. Dat 

Nieuw Zeeland voor ‘Year of the Sheep’ kiest 

hoeft ons niet te verbazen. 

Veel Chinese historie in dit nummer, ook in een 

artikel over transport en communicatie in het 

oude China. Verder zijn er nog souvenirvelletjes 

te tonen en nieuwtjes te bespreken. U kunt dus 

weer van alles lezen in dit nummer.  

In het volgende nummer is nog alle ruimte voor 

uw eigen bijdragen aan het blad! Uw redacteur 

hoopt weer verrast te worden met kortere of 

langere bijdragen.  

 

Bestuursmededelingen 

 

Verslag bijeenkomst van 24 januari 2015 

Door de slechte weersomstandigheden (sneeuw 
en ijzel) in het hele land en het grote aantal 
uitgevallen en vertraagde treinen zijn er om 
10.30 nog maar 6 leden aanwezig. Om 11.30 zijn 
nog twee leden gearriveerd.  
I.v.m. afwezigheid van Johan Sevenhuijsen 
neemt de secretaris, Willem Terlouw, het 
voorzitterschap waar. Hij opent de bijeenkomst 
om 11:30 en heet de 8 leden welkom; 2 leden 
hebben te kennen gegeven verhinderd te zijn.  
Voorzitter geeft aan dat een rectificatie nodig is 
op het verslag van 15-11-2014 zoals in het 
laatste bulletin is afgedrukt. Het Duitse boek met 
de overdrukken is te verkrijgen via Dhr. T. van 
Doornen en niet, zoals vermeld, bij dhr. van 
Driel.  
Er zijn geen bezwaren bij het secretariaat binnen 
gekomen ten aanzien van het lidmaatschap van 
de heer J.C. Haak uit Dordrecht en dhr. N.F. van 
Kleef uit Middelburg. Beide heren zijn vanaf 
heden lid van onze Studiegroep.  
Tijdens de rondvraag zegt Dick van Eijl zeer te 
spreken te zijn over Bulletin no. 176, het eerste 
bulletin dat in full colour werd gedrukt. Dat 
geeft volgens Dick zeker meerwaarde aan de 
getoonde afbeeldingen bij de artikelen.  
Penningmeester Cheng Lin geeft aan dat hij na 
de jaarvergadering definitief stopt als penning-
meester van de S.C.F. Streefdatum voor de 
overdracht is 1 mei 2015.  
De voorzitter meldt dat Jos Daanen bereid is 
gevonden om als veilingmeester van de S.C.F te 
gaan optreden. Eerste contacten met tijdelijk 
veilingmeester Hendrik Oranje zijn gelegd om 
de overgang soepel te laten verlopen. Het streven 
is dat dhr. Oranje nog twee keer de veiling 
samenstelt (dus veiling no. 213 en 214) en dat 
veiling no. 215 de eerste veiling zal zijn die door 
de nieuwe veilingmeester zal worden samen-
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gesteld. Aanwezigen hebben geen bezwaar tegen 
dit voorstel, dus zullen de voorbereidingen van 
overdracht verder gaan.  
Tijdens de jaarvergadering zal dhr. Daanen 
worden voorgedragen om toe te treden tot het 
bestuur van de S.C.F.  
Ondanks het geringe aantal aanwezigen maar 
met het oog op de vele schriftelijke biedingen op 
veiling 212 besluiten de aanwezigen om de 
veiling 212 toch door te laten gaan.  
De veiling met 99 kavels wordt geleid door 
Cheng Lin en er is een gezonde belangstelling 
voor de kavels, waarvan 59 % verkocht wordt. 
Om 13.00 werd de bijeenkomst afgesloten.  

Willem Terlouw 

 

Jaarverslag van het Bestuur over 2014 

Algemeen 

In 2014 kende de vereniging nogal wat 

veranderingen. De voorzitter, tevens veiling-

meester, en de secretaris, Rob en Miep Ronde, 

hebben vroeg in het jaar aangekondigd om 

gezondheidsredenen hun functie te moeten 

neerleggen. Vele jaren hebben zij zich met veel 

energie ingezet voor het bestuur van de 

vereniging. Halverwege het jaar hebben zij hun 

functies ook daadwerkelijk neergelegd. De 

overige bestuursleden hebben in die situatie de 

taken zo goed mogelijk overgenomen. 

De activiteiten van Rob als voorzitter zijn 

overgenomen door Johan Sevenhuijsen naast 

zijn redacteurschap van het Bulletin. Willem 

Terlouw is tussentijds in het bestuur 

opgenomen om de secretaris functie van Miep 

Ronde over te nemen. De resterende veilingen 

in 2014 zijn verzorgd door Hendrik Oranje 

terwijl gezocht werd naar een nieuwe 

veilingmeester. 

Het ledental van de Studiegroep was per 1-1-

2015: 117 leden. 

De opkomst tijdens bijeenkomsten was met 

gemiddeld 18 leden licht lager dan in 2013. 

 

Nieuwtjesdienst 

Vier zendingen zijn het afgelopen jaar verstuurd 

met zegels, blokjes, minivelletje (PK), FDC’s, 

folders (PZ), maxikaarten (MC), diverse 

gelegenheidskaarten (JP) en enveloppen 

(JF/PFN/PFBN/PFTN) en wederom een prachtig 

jaarboek van 2013 met extra velletjes en een 

DVD. Het is inmiddels echter alweer enige tijd 

geleden dat er een zending vanuit China is 

ontvangen. De laatste uitgiften van 2014 zijn op 

dit moment van schrijven nog niet uitgeleverd. 

Momenteel zijn er 24 van de 30 genummerde 

series verstrekt. Totaal zijn er in 2014 dus de 

genoemde 30 series uitgegeven, waaronder 2 

zegels n.a.v. China’s eerste maanlanding. Tevens 

een nieuwjaarwenszegel en 6 persoonlijke 

zegels (de zgn. Z-zegels).    

Het financiële gedeelte van de nieuwtjesdienst 

werd weer zoals vanouds verzorgd door Cheng 

Lin.  

We wensen alle deelnemers veel plezier met de 

uitgebrachte en komende nieuwtjes van de 

Volksrepubliek China. 

 

Verenigingsveiling 

In 2014 zijn er 5 veilingen gehouden (Veiling 207 

t/m 211). Die omvatten samen 512 kavels, 

waarvan er 309 werden verkocht (d.i. ongeveer 

60%).  Dit betekent een lichte teruggang t.o.v. 

2013 toen dit percentage ongeveer 70% was. 

Verder was er een stijging te zien in het aantal 

schriftelijke biedingen. 
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Bibliotheek 

Afgelopen jaar is het aantal uitleningen ongeveer 
gelijk gebleven. Slechts een paar titels zijn 
toegevoegd aan de bibliotheek, o.a. een 
interessante studie over de Martelaren en  
Sun Yat-sen zegels en de diverse opdrukken 
daarop. Nog steeds is het aantal uitlening (te) 
beperkt voor een Studiegroep. We hebben een 
goede bibliotheek, maak er gebruik van! 
 

Bulletin 

In 2014 is het gelukt het reguliere aantal van 

vier Bulletins te laten verschijnen. Dat was weer 

te danken aan de bijdragen die onze leden 

leverden. Speciaal te noemen zijn de langere 

artikelen van Walter Haveman (1e en 2e drukken 

VRC), Ed Boers (Tibet), maar ook Harald Dütting, 

Dick van Eijl, Jan Kaiser, Gwan-sin Khouw, 

Hendrik Oranje en Rob Ronde leverden 

belangrijke bijdragen, net als onze trouwe 

auteur Ai Li-shan. Het laatste nummer van het 

jaar was het eerste dat geheel in kleur 

verscheen. Het bestuur heeft overwogen dat de 

voordelen daarvan ruim opwegen tegen de 

meerkosten. 
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China’s bevrijde gebieden 

 

Ed Boers 

 

Als wij aan Chinese filatelie denken, dan denken 

we vaak aan het Keizerrijk, de Republiek China 

(1911-1949) en de Volksrepubliek (vanaf 1949). 

China’s burgeroorlog heeft echter ook een rijke 

filatelistische geschiedenis die voor velen 

onbekend is. Het gaat om de zegels die werden 

uitgegeven in de  liberated area’s, China’s 

bevrijde gebieden. Deze zegels worden als 

voorlopers van de Volksrepubliek gezien.  

 

Hoe het begon 

De revolutie van 1911 maakte een einde aan 

het keizerrijk China, maar met de stichting van 

de Republiek China door Sun Yat Sen werd de 

situatie er voor de Chinees niet beter op. 

Corruptie, uitbuiting, enorme hongersnood 

waarbij miljoenen mensen stierven en landlords 

die de uitbuiting van de bevolking voortzetten 

bepaalden het leven van de Chinees. Na de 

Russische revolutie van 1917 werd in 1921 de 

CCP (Chinese Communistische Partij) opgericht. 

De republikeinse regering, de GuoMinTang 

(letterlijk: volkspartij) onder leiding van Chiang 

Kai-Shek was vastbesloten de communisten te 

elimineren, waarmee de burgeroorlog een feit 

was. 

Mao had in de omgeving van Fukien, Hunan en 

Kiangsi gebieden onder communistisch beheer 

gebracht en een leger gevormd onder leiding 

van Chu Deh. In het nauw gedreven en met het 

uitzicht om afgeslacht te worden door de 

troepen van Chiang, forceerden Mao en zijn 

troepen, die geen partij waren tegen het beter 

bewapende leger van de GuoMinTang in 1934 

een doorbraak. Hiermee startte de 10.000 km 

lange Lange Mars en ruim 100.000 mensen 

(schattingen variëren) trokken iets naar het 

zuiden en westen van China om vervolgens naar 

het noorden af te buigen en aan te komen in 

Yenan. De groep bestond uit militairen, burgers, 

maar ook criminelen en deserteurs van Chiang 

sloten zich aan. De groep groeide, maar slechts 

20.000 man van de oorspronkelijke groep 

haalden uiteindelijk  in oktober 1935 de 

bestemming. De omstandigheden waren 

erbarmelijk.  

In de veroverde gebieden organiseerde Mao 

Sovjetbesturen. Landeigenaren werden 

onteigend, vermoord en het land werd verdeeld 

onder de boerenbevolking. Het Rode Leger 

werd geïnstrueerd zich correct te gedragen 

jegens de burgerbevolking. Dit alles maakte de 

communisten populair en zorgde uiteindelijk 

voor Mao’s overwinning.  

 

  1 

 

In (de grotten van) Yenan in de provincie Shensi 

(afb. 1) was het centrum van de Chinese 

Communistische revolutie gevestigd en in de 2e 

wereldoorlog was hier het hoofdkwartier van de 

Red Army en de CCP gevestigd. 
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In 1937 viel Japan China binnen en hadden de 

strijdende partijen er een 3e partij bij. Chiang 

Kai-Shek en Mao besloten samen Japan te 

bestrijden, immers geen der partijen had 

behoefte om een strijd te moeten voeren op 

twee fronten. Nadat in 1945 Japan verslagen 

was, pakten beide partijen de strijdbijl weer op 

en vochten verder tot in 1949 de republikeinen 

verslagen waren en Mao Ze Dong op het Tien 

An Men plein in Beijing de Volksrepubliek China 

uitriep. 

 

  2 

 

In China zijn later herinneringszegels uitgegeven 

voor de verovering van de Lu Ting brug (afb 2). 

De 100 meter lange brug, bestaande uit 13 

ijzeren kettingen was met planken overdekt. Op 

het moment dat het 1e leger van Mao’s Red 

Army arriveerde bleek dat de planken weg 

waren gehaald door de GuoMinTang-troepen. 

20 ‘vrijwilligers’ kropen langs de kettingen en 

schakelden de nationalisten uit met 

handgranaten. Dit is misschien wel de meest 

legendarische passage uit de Lange Mars die 

door de jaren heen misschien wel wat 

verheerlijkt is. 

 

De postale geschiedenis 

Wij filatelisten kennen allemaal het verhaal van 

de ‘Blauwe Mauritius’ en de ‘British Guyana’. 

Zegels die spectaculair zijn vanwege de 

zeldzaamheid. Er zijn echter nog meer van deze 

zeldzaamheden. Met enkele hiervan laat ik u 

vandaag kennis maken. De zegels van de 

bevrijde gebieden zijn uitgegeven tussen 1929 

en 1950 en zijn onder te verdelen in drie 

perioden: 

• 1930-37 Civil War period 

• 1937-45 War against Japan 

• 1945-49 Third Civil War 

 

Civil War period 

 

 3  4 

 

De eerste 14 zegels werden in 1930 en 1931 

uitgegeven in de revolutionaire bases op de 

scheidslijn van de 3 provincies: 江西 (Jiangxi), 

湖南 (Hunan) en 閩西 (West Fujian). Deze 

zegels staan bekend als de Red Post Stamps. Een 

aantal van deze zegels is buitengewoon 

zeldzaam (afb 3 & 4).  

 

    5 

 

Van de overige 12 zegels (afb. 5) varieert het 

aantal bekende zegels van 1 tot (naar mijn eigen 

schatting) 75. Ook zijn er brieven bekend, 

meestal in slechte staat. Regel was dat brieven 

nadat deze gelezen waren, vernietigd dienden 

te worden. Er stonden zware straffen op het 

toch bewaren ervan. Men wilde voorkomen dat 
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militair gevoelige informatie in verkeerde 

handen zou komen. Verzamelen was in China al 

vroeg populair en in de jaren 30 werden Chinese 

zegels naast geld als alternatief betaalmiddel 

gebruikt. Daarom zijn er in die periode zegels en 

brieven het gebied uit gesmokkeld, vaak 

verstopt in kleding of schoenen.  

 

 

 

Toch bestaan er enkele brieven in een goede 

conditie (afb 6). 

 

   

  

 7 

 

In 1932 werd de Soviet-Republiek gesticht en 

verschenen er 16 zegels, bekend als Soviet Post 

stamps, eveneens zeldzaamheden (afb 7). Van 

het onderste rode 2-fen zegel is ook één groen 

exemplaar bekend met een nominale waarde 

van 1 fen. Het bevindt zich op een brief samen 

met de 2 fen rood. Een 2e exemplaar van dit 

zegel is nog niet gevonden. Alle zegels zijn 

ontworpen door Huang Ya-Kuang en werden 

onder uiterst primitieve omstandigheden 

gedrukt in een grote tempel in ShaChouChen. 

De ontwerpen waren afkomstig van politieke 

leuzen die door het volk op straat geroepen 

werden. De definitieve ontwerpen (alle zegels 

werden handmatig getekend) werden vooraf 

besproken met de boeren en arbeiders. De post 

had primair als functie onderlinge (militaire) 

informatie tussen de troepen in de 

verschillende steden uit te wisselen. In steden 

van enig formaat werden aanvankelijk 2 of 3 

arme vrijwillige boeren aangesteld met als enige 

taak het vervoer van post.  
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 8 

 

Er zijn van dit gebied zegels bekend waarvan de 

status tot op heden onbekend is (afb 8). Het 

Expert Committee van het Chinese Postmuseum 

in Beijing heeft verklaard dat deze zegels echt 

zijn, maar er wordt geen informatie gegeven op 

grond waarvan dit beweerd wordt. Zolang de 

status niet bekend is en ook Beijing geen 

helderheid kan geven, zitten deze zegels bij mij 

op het verdachten-bankje. Op vervalsingen kom 

ik later terug.  

 

   

  9 

 

Tenslotte zijn er in het noordwesten van de 

provincie 山西 (Shanxi) in 1935 vijf (afb 9) en in 

1937 drie zegels verschenen. Over de eerste 5 

zegels uit 1935 is nauwelijks iets bekend.  

Alle documenten uit het Soviet-gebied werden 

door Wang Chun overgedragen aan Tsao Shih-

Hua, verantwoordelijk voor de postale 

organisatie in Shanxi. Eén postbeambte LiuTu-I, 

die de zegels drukte is later opgespoord en 

geïnterviewd maar kon zich niets meer 

herinneren. Mizuhara gaf in 1988 aan dat er van 

de ½ fen één exemplaar bekend is. Inmiddels 

zijn er 2 zegels en één strook van 4 bekend. Van 

de strook van 4 is bekend hoe deze door de 

militaire eigenaar het oorlogsgebied uit is 

gesmokkeld. Alle zegels dragen afbeeldingen 

van soldaten, hamer & sikkel en teachers. 

 

War against Japan 

De communisten en de nationalisten (door de 

communisten ‘de witten’ genoemd) hadden 

beiden last van de derde partij: Japan. De 

periode van 1937 tot 1945 werd door beide 

partijen strijd geleverd met de Japanners. Na 

het einde van de Lange Mars verschenen in 

december 1937 de eerste zegels in het 

grensgebied waar het front lag (afb 10).  

 

  10 

 

De bovenste regel geeft aan ‘晋冀察邊區’(=Jin 

Ji Cha Border). Vlak daaronder staat ‘臨時郵政‘ 

(= voorlopige postale administratie). Er zijn ook 

zwarte ongestempeld exemplaren bekend, tot 

nu toe bestempeld als ‘proef’, maar ze zijn 

eenvoudig te vervalsen en er zijn al 

verschillende vervalsingen bij grote veilingen 

aangeboden. Dit gebied kent nog enkele 
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vergelijkbare zeldzaamheden, waaronder ook 

unieke exemplaren. 

Op belangrijke militaire bases kwamen zegels 

uit. Omdat post uit deze frontlinies vaak 

verstuurd werd door militairen en vaak de 

status ‘confidential’ of ‘secret’ mee kreeg, werd 

de post na gelezen te zijn geweest ook hier 

veelal vernietigd.  

 11  12 

    

 

In het grensgebied 淮南區 (HuaiNan) werden in 

de jaren 1942-3 de eerste kleine zegels uitge-

geven met oorlogs-gerelateerde afbeeldingen 

(afb 11). Spoedig volgden andere afbeeldingen 

en werden diverse zegels voorzien van 

opdrukken (afb 12).  

 

 
13 

 14 

 

Later werden deze zegels voorzien van 

opdrukken (afb 13)  voor aanvullende diensten. 

Gebruikte exemplaren zijn er ook te vinden, 

maar deze bevinden zich, gezien de 

oorlogsomstandigheden vaak in erbarmelijk 

omstandigheden (afb 14). Vrijwel al deze 

vierkante zegeltjes zijn gedrukt in velletjes van 9 

(3x3) en zijn op een enkele uitzondering na uit 

één blok gesneden. Kleine onderlinge 

verschillen in de ontwerpen maken de zegels 

positioneerbaar, een belangrijke houvast om de 

echtheid te kunnen vaststellen. 

Ook is er telegrampapier gebruikt voor het 

drukken van een zegel dat in het voorjaar van 

1942 speciaal bestemd werd voor het gebruik 

door news reporters (afb 15).  

 15 

 

Het is een rood zegel overdrukt met het 

karakter 稿 (gao), hetgeen te vertalen is als 

‘manuscript’. Dit is misschien wel het 

beroemdste zegel van alle zeldzaamheden 
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geworden van de bevrijde gebieden, mogelijk 

vanwege het mooie ontwerp. 

 

 16 

 

Motiefverzamelaars van treinen kunnen lang 

zoeken naar het zegel dat op 15 maart 1944 

werd uitgegeven in YanFu (Yancheng-Funing) 

met een locomotief als afbeelding (afb 16).  

 

 17 

 

Eén van de kleinste zegeltjes verscheen in het 

Suzhong 5e district (afb 17). De zegels dragen 

geen waarde-inscriptie, maar de afbeelding van 

een vliegtuig met de overdruk 機 (Ji = 

Confidential mail) en een vogel met de overdruk  

平 (Ping =Ordinary mail). Van het rode zegels 

zijn 20 en van het blauwgroene zegel 17 

exemplaren bekend. Misschien een 

teleurstelling voor motiefverzamelaars. 

 

De 3
e
 Civil War 

Na de nederlaag van de Japanners pakten Mao 

en Chiang Kai-Shek de strijd weer op. De 

bevrijde gebieden kregen niet langer de postale 

naam ‘Soviet Post’ of ‘Border area’s’, maar de 

namen op de zegels in de door Mao veroverde 

gebieden veranderden in ‘Liberated areas’ en 

‘People’s Post’.  

 

 18 

Op postaal gebied was er natuurlijk geen 

contact tussen de nationalisten en 

communisten. Er zijn enkele uitzonderingen (afb 

18). Deze brief is verstuurd uit Noord China en 

gefrankeerd met een groot  (communistisch) 

rood zegel, de 4 yuan, uitgegeven ter 

gelegenheid van de overwinning op de 

Japanners. Het stempel is lastig leesbaar, maar 

er staat 泊頭市-冀察晋 (BoTouZhen-Jinchaji 

District), gedateerd 22.3 .35 (= 22.3.1946). Op 

een manier die we nooit zullen weten is hij de 

grens met de republikeinen gepasseerd en 
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bijgefrankeerd met 2 zegels  van de republiek, 

gestempeld 廿七日三月一九四十六 (27.3.1947 

om 2 uur) en verder gestuurd.  

In noordoost China was niet altijd voldoende 

papier voorhanden. Fascinerend zijn daarom de 

zegels die gedrukt zijn op de achterkant van 

kalenderpapier. Inmiddels zijn alle gebruikte 

kalenderafbeeldingen in kaart gebracht. Het 

gaat hier veelal om afbeeldingen van charmante 

meisjes met bloemetjes (afb 19) uit de jaren ‘30.  

 

 19 

Er zijn compleet bedrukte kalenderplaten 

bekend. 

Met name de laatste uitgaven van de bevrijde 

gebieden zijn in grote aantallen gedrukt. Men 

wist toen dat er met de export van zegels van 

de toekomstige Volksrepubliek geld te 

verdienen was en de drukpersen deden hun 

best.  
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Een aantal van de laatste uitgaven zijn zelfs 

uitgegeven nadat de Volksrepubliek al 

geproclameerd was en de Volksrepubliek haar 

nationale zegels al had uitgegeven. Veel van 

deze zegels zullen veel van u daarom bekend 

voorkomen (afb 20). Om deze zegels postaal 

gelopen te vinden is echter weer ‘een 

uitdaging’. De oorlog liep ten einde en Chiang 

Kai-Shek was genoodzaakt zich met zijn troepen 

terugtrekken naar Taiwan. Hij nam veel 

keizerlijke museumstukken mee die zich daarom 

nu in Taiwan bevinden. Veel Taiwanese zegels 

zijn hier getuigen van met de afbeeldingen van 

‘Chinese pottery & vessels’. 

 

Catalogi 

De eerste catalogus van de bevrijde gebieden 

verscheen in Tianjin in 1950, juist na het einde 

van de burgeroorlog. Twee jaar later in 1952 

kwam de Universal Stamp Service in Hong Kong 

met een catalogus op de markt. Deze gegevens 

vormde de basis voor hetgeen Stanley Gibbons 

in haar catalogus opnam. In 1955 verscheen van 

de hand van de Japanner Mizuhara en de 

Chinese autoriteit op dit gebied Zhong Xiao Lu 

een catalogus. In 1960 typte deze met paars 

carbonpapier een manuscript voor een 

Engelstalige versie. Aan de hand van dit 
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manuscript gaf N.C. Yang (in 2014 overleden) 

zijn kleurencatalogus uit. Ofschoon dit nog 

steeds de meest gehanteerde catalogus is, zijn 

de gegevens al jaren niet bijgewerkt. Gedurende 

de Culturele revolutie in 1966 werd filatelie 

verboden en werden door de jonge Red Guards 

talrijke verzamelingen op de brandstapel 

gegooid. Filatelie werd als ‘bourgeois’ 

bestempeld. Elite, waaronder onderwijzers 

werden vermoord, soms door de eigen 

kinderen. Duizenden mensen vonden de dood 

en de heropvoedingskampen waren vol. Zhong 

Xiao Lu die in die jaren als kennis-autoriteit 

werd beschouwd op het gebied van de bevrijde 

gebieden ‘verdween’ in 1966 onder deze 

omstandigheden voorgoed van het toneel.  

De in 1988 door Mizuhara uitgegeven catalogus 

bevat veel accuratere gegevens alsook gegevens 

over papiersoorten en tandingen dan de 

catalogus van Yang. Qua inhoud verschillen de 

catalogi eveneens. Toen in 1945 de Japanners 

waren verdreven uit Manchukwo (noord oost 

China) werd dit machtsvacuüm haastig opgevuld 

door de communisten en nationalisten.  
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De nog aanwezige zegels van Manchukwo 

werden in vele steden voorzien van lokale 

opdrukken, waarvan er inmiddels 3.200 

verschillende bekend zijn (afb 21). Deze 

opdrukken zijn te vinden in de Kerr-catalogus. 

De meeste overdrukken zijn door de 

nationalisten uitgegeven maar enkele onder het 

communistisch regime van Mao en behoren dus 

tot de bevrijde gebieden. Yang noemt er slechts 

enkele. Een beter beeld geeft Mizuhara, die er 

meer heeft opgenomen. Maar ook dit deel blijkt 

met de gegevens van nu niet volledig. Soms 

werden communistische gebieden heroverd 

door de nationalisten. Bij enkele steden moet 

dus onderverdeling worden gemaakt in 

republikeinse en communistische opdrukken. 

Uiteindelijk kwam het hele gebeid in handen 

van de communisten. De ‘grijze’ scheidslijn 

tussen communistische en republikeinse 

uitgaven is nog steeds niet volledig in kaart 

gebracht.  

De Michel heeft sinds enkele jaren een 

speciaalcatalogus uitgegeven van China als 

geheel. Voorheen had het alleen een klein 

aantal zegels opgenomen van de bevrijde 

gebieden, nu is het uitgebreid, maar het blijft 

natuurlijk een volledige copy van Yang en 

daarmee gebaseerd op oude informatie. 

Conclusie: de catalogus van Mizuhara uit 1988 

bevat de meest gedetailleerde informatie.  

Hoe goed deze catalogus ook is, inmiddels is er 

zeer veel nieuwe informatie voorhanden. De 

Duitser Roman Scheibert, waarmee ik nauw 

samenwerk, heeft daarom het initiatief 

genomen om een nieuwe catalogus samen te 

stellen. U kunt hiervoor een kijkje nemen op: 

www.artessa.de/catalogue.asp. Compleet is de 

studie nog niet, maar de start is er en er is nog 

veel meer interessante informatie te vinden 

voor de gevorderde China-verzamelaar. 

 

 

 

Vals materiaal 
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Het zou niet goed zijn dit steeds actueler 

wordende aspect niet te noemen. Zegels van de 

bevrijde gebieden lenen zich bij uitstek om 

vervalst te worden: de zegels zijn gedrukt op 

eenvoudig papier, hebben geen gom en hebben 

doorgaans een primitief ontwerp. Op de 

postzegelmarkt in China is een hal, waar 

originele oude poststempels worden verkocht 

en waar levendige handel is in ouder blanco 

papier (jaren 20, 30, 40, 50). Het vindt gretig 

aftrek. De laatste jaren komen er daarom steeds 

meer vervalsingen op de markt, veelal afkomstig 

uit China. Aanvankelijk waren deze met enige 

kennis van zaken eenvoudig te herkennen. 

Tegenwoordig zijn de technieken echter zeer 

geavanceerd en professioneel. Dit geldt 

overigens ook voor andere Chinese gebieden en 

zelfs moderne zegels.  
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Van het bekende aapje-zegel (afb 22) zijn 

momenteel vervalsingen in omloop die, 

behoudens enkele minieme kenmerken, niet 

meer van echt te onderscheiden zijn. Sommige 

keurmeesters zijn hiervan gelukkig goed op de 

hoogte en zien op dit moment daarom zelfs 

principieel van keuring van dit soort zegels af. 

Falsificaten maken het daarom niet alleen 

verzamelaars, maar ook keurmeesters zeer 

lastig. Ik kan u werkelijk legio voorbeelden 

geven van certificaten waarbij zegels als echt 

worden gekenmerkt, maar waar het om een 

vervalsing gaat. Maar ook komt nu het 

omgekeerde in sterk toenemende mate voor.  
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Yang en Mizuhara maken bij het Noord Chinese 

5-cent zegel geen melding van het bestaan van 

een keerdruk (afb 23). De misschien wel meest 

gerenommeerde keuringsinstantie in Engeland 

voor bevrijde gebieden gaf voor dit paar een 

certificaat uit met het oordeel ‘vals’. Navraag 

naar de grondslagen voor dit oordeel leverde 

een moeizame discussie op, en na het 

overleggen aan de keuringsinstantie van valide 

argumenten zoals positiegegevens en bron 

werd het certificaat ingetrokken en kwam er 

een ander (positief) oordeel uit. Dit gebeurde bij 

6 van de 10 certificaten (gokken zou statistisch 

gezien een beter resultaat geven, nl. 5 van de 

10). In oktober kwam er in de VS een kostbaar 

zegel onder hamer (Yang EC269a) met een APS-

certificaat. Ook dit zegel bleek vals.  

De kern van het probleem ligt in het ontbreken 

van referentiemateriaal en het ontbreken van 

kennis over positiekenmerken. Bij gebrek 

hieraan, wordt er toch vaak een certificaat 

afgegeven. In een enkel geval kreeg ik als 

argument bij een buitenlandse keur: ‘we 

hebben geen referentiezegel, dus we gaan voor 

de veilige optie: ‘vals’’. Als bij keuring een 

elementaire controle plaatsvindt op de unieke 

positiegegevens van het zegel kan al veel 

onzekerheid worden weggenomen. Deze 

controle vindt niet altijd plaats.  
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Een laatste voorbeeld hiervan: in 2005 kwam 

een variant van een zegel van de Soviet Post op 

de markt: de 8 fen blauw in plaats van bruin 

(Yang no. SP9) (afb 24), voorzien van certificaat. 

Het stempel is moeilijk leesbaar, maar na enig 

puzzelen heb ik het kunnen identificeren. Het 

stempel is vanaf 1964 bekend en is gebruikt in 

West Hunan (LienHwaSien). Vast staat echter 

dat de oorspronkelijke zegels van dit hele 

gebied gedrukt zijn in steendruk en elk zegel te 

positioneren is met behulp van 

positiekenmerken. De kenmerken van de zegels 

in dit blok wijken echter volledig af van de 

kenmerken die zij moeten vertonen. Dus toch 

maar een belletje met de Chinese Postmuseum 

in Beijing, alwaar aangegeven werd dat de 

keurmeester die het certificaat heeft 

ondertekend niet bekend is. Aangezien 

positiekenmerken bepalend zijn voor de 

echtheid van deze kunnen deze zegels per 

definitie niet echt zijn. Ook dit blok zit bij mij 

daarom op het verdachten-bankje en voorlopig 

classificeer ik het als een vroege vervalsing, 

totdat het tegendeel bewezen is. Dit alles maakt 

het lastig, maar er is geen reden tot wanhoop. 

Momenteel is dhr. Poon in Hong Kong één van 

de beste keurmeesters op dit gebied en baseert 

hij zijn keuringen op een werkelijk gedegen 

onderzoek. Hij beschikt over een vrijwel 

complete collectie en maakt bij keuring gebruik 

van meerdere kenmerken zoals papier-

onderzoek en beschikt over een van de grootste 

bronnen van de positiekenmerken. 

Ofschoon niet onder de noemer ‘vervalsingen’ 

te plaatsen, is het vroegere maakwerk 

interessant.  
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Een fietsenhandelaar sloot al in de jaren ’40 zijn 

winkel op vreemde tijden in de middag. In zijn 

achterkamer produceerde hij maakwerk, 

geïnspireerd door de primitieve afbeeldingen uit 

de 1
e
 Civil War Period (afb 25). De man is 

opgepakt en berecht. Zijn maakwerk is zeldzaam 

geworden en zeer gewild onder verzamelaars, 

waarschijnlijk vanwege de spectaculaire 

overdrukken en de tot de verbeelding 

sprekende ontwerpen. 

 

 

Tot slot 

Nog steeds is niet alles bekend over dit gebied 

en is er nog veel uit te zoeken. Elk jaar komen er 

nieuwe ontdekkingen naar boven. Er is op het 
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Chinese internet zelfs een apart forum voor 

(helaas is het kunnen lezen van Chinees dan wel 

noodzakelijk). Wat er af en toe boven water 

komt is amazing. Over uitgiftedata evenals 

gebruikte stempels en postroutes in bepaalde 

oorlogsgebieden is lang niet alles bekend. 

Kortom er is nog lang geen compleet beeld. De 

markt voor deze zegels speelt zich vrijwel 

geheel buiten Nederland af en zegels van de 

bevrijde gebieden zijn (m.u.v. die uit de 3e
 Civil 

War periode) doorgaans schaars of zeldzaam. 

Inmiddels zijn er in China ook veilinghuizen 

operationeel geworden, waar ook nu en dan 

wel eens bevrijde gebieden te koop zijn. De 

kennis bij die veilingbedrijven is tot nu toe 

beperkt, zodat vervalsers er eenvoudig in slagen 

om vals materiaal aan te bieden. 

Zegels van de bevrijde gebieden worden in 

China beschouwd als ‘national treasure’ en het 

is wettelijk verboden deze uit te voeren. Wil je 

topstukken kopen op een dergelijke veiling, dan 

is het niet verstandig dit van buiten China te 

doen (schriftelijk of telefonisch), want het wordt 

eenvoudigweg niet opgestuurd. Er naar toe 

gaan, goed kijken wat je koopt, betalen en 

meenemen is de beste optie. 

Met vragen over zegels uit dit boeiende 

verzamelgebied kunt u me mailen via 

Ed@taekwondo-denhaag.nl 

 

Referenties: 

Catalogue of the Chinese Liberation  Area 

Stamps, Meiso Mizuhara, JPS, 1988 

Yang’s Postage stamp catalogue of the PRC, N.C. 

Yang 

The birth of the Soviet postal Service, Huang Ya-

Kuang, 1964 

The Soviet Republic Provisional regulations of 

the postal service. 
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Chinees werelderfgoed op briefkaarten 

 

Harald Dütting 

 

Dit artikel is een vervolg op het artikel over de in 

de Volksrepubliek uitgegeven briefkaarten in het 

vorig nummer.  

Daarin werd al aangegeven dat er de afgelopen 

decennia nogal wat voorgefrankeerde 

prentbriefkaarten worden uitgegeven die 

bijzondere plaatsen, tradities  of gebeurtenissen 

in het zonnetje zetten. Zo heeft het 

staatspostbedrijf in 2000 22 setjes briefkaarten 

uitgebracht voor alle Chinese plaatsen die in de 

20e eeuw zijn opgenomen op de Unesco lijst van 

cultureel Werelderfgoed. Hieronder de 

afbeelding van de achterzijde van zo’n 

briefkaart. Het zegelbeeld is voor alle 

briefkaarten het zelfde. 

 

 

Achterzijde van de Unesco-briefkaarten 

 

De Werelderfgoedlijst wordt op basis van 

voordrachten van de lidstaten samengesteld op 

basis van strenge selectiecriteria. Sinds 2005 is 

er één set van criteria, waarvan – naast het 

element van bijzondere universele waarde – 

aan minimaal één moet worden voldaan. De zes 

criteria die betrekking hebben op cultureel 

erfgoed zijn: 

1. het vertegenwoordigt een meesterwerk van 

een creatief menselijk genie 

2. het stelt een belangrijke interactie van 

menselijke waarden ten toon, gedurende 

een tijdspanne of binnen een cultureel 

gedeelte van de wereld, voor 

ontwikkelingen in architectuur of 

technologie, monumentale kunsten, 

stadsontwerp of landschapsinrichting 

3. het draagt een unieke of ten minste een 

exceptionele getuigenis van een culturele 

traditie of een samenleving, die nog 

voortleeft of is verdwenen 

4. het is een bijzonder voorbeeld van een type 

gebouw of architectonisch of technologisch 

ensemble of landschap, dat significante 

stappen in de menselijke geschiedenis 

voorstelt 

5. het is een bijzonder voorbeeld van een 

traditionele menselijke bewoning of 

landgebruik, dat een cultuur (of culturen) 

vertegenwoordigt, in het bijzonder wanneer 

het kwetsbaar is geworden ten gevolge van 

onomkeerbare veranderingen 

6. het is direct of tastbaar verbonden met 

gebeurtenissen of levende tradities, met 

ideeën, of geloof, met artistieke en literaire 

werken van bijzondere universele betekenis  

In een aantal afleveringen zullen de 22 sets 

briefkaarten worden getoond met een 

beschrijving van elk van de plaatsen. Die 

beschrijving is ontleend aan de informatie die 

de Chinese post op de mapjes voor elk van de 

setjes heeft gegeven.  
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Achterzijde van de mapjes 

 

Daarin wordt ook verwezen naar de hierboven 

genoemde selectiecriteria. Per set worden 

slechts twee of drie van de vijf briefkaarten 

afgebeeld, anders zouden de afbeeldingen een 

onevenredige hoeveelheid ruimte in het blad 

innemen. Hartelijke dank voor de vertaling van 

de beschrijvingen gaat uit naar Veronica 

Handgraaf. 

 

 

Het Zomerpaleis 

Het Zomerpaleis is te vinden in Haidian, in de 

westelijke voorsteden van Beijing. De 

oppervlakte van het complex bedraagt bijna 

drie vierkante kilometer en het maakt deel uit 

van de Drie Feeënbergen en de Vijf Keizerlijke 

Tuinen van de Qing dynastie. Het is een 

karakteristiek voorbeeld van een Keizerlijke tuin 

in klassieke stijl.  

 

 

The Garden of Harmonious Interest (1) 

 

Het park van Longevity Hill met het 

paleiscomplex is prachtig en zeer ruim opgezet. 

Een van de galerijen in het park is 728 meter 

lang en beschilderd met niet minder dan 14.000 

afbeeldingen. Dat is uniek in de wereld. 

Driekwart van dit park bestaat uit water. Het 

Zuidmeer en Suzhou Street zijn aangelegd met 

als inspiratiebron de Venetiaans aandoende  

parken ten zuiden van de Lower Yangtze.  

Het Zomerpaleis voldeed aan de criteria 1, 2 en 

3 voor toevoeging aan de lijst van Cultureel 

Werelderfgoed en werd in 1998 door UNESCO 

als zodanig geregistreerd.    

1. The Garden of Harmonious Interest 
2. The Fragrant Hall of Buddhism 
3. The Long Painted Gallery 
 

 

4. The Marble Boat 
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5. The 17-arch Bridge 
 

Dazu grotafbeeldingen 

De Dazu grotafbeeldingen zijn te vinden in Dazu 

County, Chongqing. De eerste beelden, die in 

geheiligde grotten in de rots zijn uitgehakt 

werden al in 650 na Christus gecreëerd.  

 

 

Three Emperors Cave in the Stone gate Hill (2) 

 

Het hoogtepunt van deze kunstvorm lag tussen 

het eind van de 9de en het midden van de 13de 

eeuw. Ook onder de Ming en Qing Dynastieën, 

van de 14de tot de 19de eeuw, werden 

dergelijke beeldhouwwerken nog vervaardigd. 

Er bestaan meer dan 50.000 rotsbeelden en op 

75 plaatsen zijn er inscripties te vinden met in 

totaal 100.000 karakters. Dazu is een bijzonder 

mooi voorbeeld van kunstwerken in heilige 

grotten uit de latere periode. De afbeeldingen 

zijn op grote schaal gemaakt, gevarieerd van 

onderwerp en in goede staat van onderhoud. 

Men vindt er afbeeldingen uit het leven van 

alledag met een duidelijk plaatselijke sfeer, 

maar ook expressieve beelden van 

Boeddhistische, Taoïstische  en Confuciaanse 

kunstenaars.  

De Dazu rotsafbeeldingen zijn in 1999 op de 

World Heritage lijst voor Cultureel Erfgoed gezet 

door UNESCO, toen bleek dat de criteria 1, 2 en 

3 van toepassing waren.  

 

1. Nirvana of Sakya-muni 
2. Three Emperors Cave in the Stone gate Hill 
3. The Niche of Confucius, of the Shizhuan Hill 
 

 

4. The Celestial Deities of the Three Purity 
Cave in the South Hill 
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5. The Sun and Moon Goddess of Mercy of the 
North Hill 

 

Potala Paleis, Tibet 

 

 

Het Potala paleis (5) 

 

Het schitterende Potala paleis werd in de 7de 

eeuw na Christus in de stad Lhasa gebouwd op 

de Potuo Hill, op een hoogte  van 3700 meter. 

Het hoofdgebouw heeft 13 verdiepingen en is 

115,70 meter hoog. Het totale vloeroppervlak 

bedraagt ruim 138.000 vierkante meter. Het 

ruime en mooi gelegen paleis wordt omringd 

door gele, rode en witte muren.  Het dak 

bestaat uit glanzend vergulde koperen pannen. 

Het paleis is een buitengewoon mooi voorbeeld 

van hoogwaardige en artistiek verantwoorde 

Tibetaanse architectuur. Het Potala Paleis 

voldeed aan de criteria 1, 4 en 6 van de World 

Heritage lijst en werd door de Unesco  

ingeschreven als Cultureel Werelderfgoed in 

1994.   

 

1. The Mural of the Qing Emperor Shunzhi 
meeting the 5th Dalai Lama. 

2. The Burial Stupa of the 13th Dalai Lama 

 
3. The White Palace 

 
4. The Potala Palace at night 
5. The Potala Palace 
 

Mount Emei en Leshan reuzen-Boeddha 

Mount Emei ligt in Emeishan, in de provincie 

Sichuan. De berg is beroemd om zijn 

natuurwonderen. De Zee der Wolken, de 

zonsopgang, het Licht van Boeddha, en de 

Heilige Lantaarn. De berg bezit unieke 

geologische en ecologische eigenschappen, een 

rijke culturele historie, en in het bijzonder wordt 

Boedhha er sinds lang vereerd. 
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Wanfu Summit of Mount Emei (5) 
 

Ten oosten van Mount Emei is de Leshan 

reuzen-Boeddha uit de berg gehouwen ten tijde 

van de tang Dynastie. Het is de grootste en 

hoogste Boeddhasculptuur ter wereld en 

verbindt het Boeddhisme met de natuurlijke 

omgeving. De afbeelding voldoet aan de criteria 

1, 2 en 6 voor culturele zaken en aan nummer 6 

voor natuureigenschappen. Zowel de berg als 

de reuzen-Boeddha zijn door de UNESCO in 

1996 op de World Heritage lijst geplaatst.   

 

1. Brass statue of Samantabhadra in the 
Wannian Temple, Mount Emei 

 

 
2. Leshan Giant Buddha 
3. Leidongping, Mount Emei 

4. Leshan Giant reclining Buddha 
5. Wanfu Summit of Mount Emei 
Longmen grotten 

 

 

Lokapala en Vajra (1) 

 

De Longmen grotten bevinden zich in kliffen op 

de oost- en westoever van de Yihe rivier in de 

voorsteden van Luoyang, provincie Henan.  De 

grotten zijn niet natuurlijk ontstaan, maar 

werden uitgehakt in een periode van 400 jaar 

tijdens de Noordelijke Wei Dynastie. Tussen de 

5de en het eind van de 8ste eeuw beleefde China 

een periode van economische welvaart en 

culturele bloei.  

Er bestaan 2345 grotten van verschillend 

formaat met in totaal 10.000 beelden van 

Boeddhistische goden, rond de 70 stenen 

pagodes, 2840 stèles en een aantal inscripties, 

bekend als de 20 Longmen calligrafische 

Teksten. Ze worden beschouwd als belangrijke 

grottenkunst. De Longmen grotten voldoen aan 

de criteria 1, 2 en 3 voor culturele zaken en 

werden in 2000 door de UNESCO toegevoegd 

aan de World Heritage lijst.  

 

1. Lokapala en Vajra 
2. Statue of Sakya-muni 
3. Niujue Niche, Stelae and Inscriptions 
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4. Manjusri Bodhisattva 
 

 

5. The Cave shrine of Virocana Buddha 
 

Wordt vervolgd.  
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De Nieuw Leven Beweging 

 

    

 

Chu Chang Sing 

 

In januari 1947 verscheen in Shanghai het eerste 

nummer van de “Post Arts Monthly”, onder 

redactie van Chu Chang Sing, die van 1930-41 

plaatsvervangend directeur-generaal van de 

Chinese Post is geweest. Hij beoogde in dit blad 

de achtergrond te beschrijven van het ontwerp 

van alle uitgiften van de Chinese post. Het is mij 

niet bekend of er ook daadwerkelijk meer 

exemplaren van dit blad zijn verschenen. Het 

eerste nummer bevat in ieder geval al een 

aantal artikelen die de moeite van het vertalen 

waard zijn. Hieronder het eerste daarvan, 

gewijd aan de uitgifte voor de ‘Nieuw Leven 

Beweging’ (New Life Movement) uit 1936. Houd 

bij het lezen in gedachten dat het gaat om een 

nationalistische tekst uit 1947; hier en daar is de 

tekst geredigeerd door langdradige historische 

uitweidingen weg te laten.  

 

De Nieuw Leven Beweging is een poging om een 

nieuw China op te bouwen en om een nieuwe 

geest in het Chinese ras te wekken. Sinds de 

oprichting door Generalissimo Chiang Kai Shek 

(toen voorzitter van de Militaire Commissie) 

heeft de Beweging zich over het hele land 

verspreid en heeft gote invloed op de bevolking 

gehad.  

De Generalissimo zei daarover: “Als een land 

van een oude naar een nieuwe orde is 

overgegaan, roepen de nieuwe omstandigheden 

als eerste om een sociale campagne om de 

levenswijze van de bevolking aan te passen. 

Zo’n beweging heeft grotere kracht en krijgt 

veel grotere resultaten dan 

regeringsmaatregelen. De Nieuw Leven 

Beweging is het soort campagne dat we nodig 

hebben”. 

Sinds de vestiging van de Republiek China was 

er een voortdurende verslechtering van de 

morele normen onder de bevolking. Ten tijde 

van de oprichting van de Nieuw Leven Beweging 

waren de sociale omstandigheden, ondanks de 

politieke hervormingen, zeer slecht. De 

bevolking was lui geworden en bekeek de 

basale morele principes met cynische 

onverschilligheid. Alles was op zijn kop gezet: 

het goede werd verward met het kwade, 

publieke belangen werden vermengd met 

private belangen en grote en kleine 

vraagstukken werden op één hoop gegooid. 

Daardoor was het land in een ongeorganiseerde 
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toestand terecht gekomen. Het land was door 

interne verdeeldheid en buitenlandse druk 

hulpeloos en onmachtig om natuurrampen en 

menselijk geweld het hoofd te bieden. 

De Generalissimo realiseerde zich dat alleen 

meer militaire macht niet afdoende zou zijn en 

zon op middelen om de geestelijke en morele 

toestand onder het volk te verbeteren. Na 

zorgvuldige studie werd daarom op 19 februari 

1934 de Nieuw Leven Beweging opgericht. De 

Beweging wil het leven van de bevolking 

inrichten op basis van de bekende vier deugden: 

Li (ordelijk gedrag), I (correct gedrag), Lien 

(duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad) 

en Chi (gevoel van schaamte). In kleding, eten, 

dagelijks leven en reizen geeft de Beweging aan 

dat orde, reinheid, simpelheid en 

eenvoudigheid strikt gehandhaafd moeten 

worden.  

De beweging kreeg snel invloed via lokale 

afdelingen. In 1935 schetste de Generalissimo 

wat hij het “Leven in drie patronen” noemde: 

een levenswijze die  

(1) doortrokken is van de geest van de kunst,  

(2) gewijd is aan productieve arbeid en  

(3) gereguleerd is door legerdiscipline.  

Dat was nodig in een tijd dat China bedreigd 

werd door internationale ontwikkelingen, 

waaronder Japanse agressie. Het “Leven in drie 

patronen” was ontworpen om een stevig, 

hardwerkend en gedisciplineerd  volk voor te 

bereiden op de dag dat ze zouden worden 

opgeroepen om het Moederland te verdedigen.  

Nu het land zegevierend uit het langdurige 

Chinees-Japanse conflict is gekomen moet 

geconstateerd worden dat de Nieuw Leven 

Beweging een van de krachten is geweest die 

aan de zege heeft bijgedragen. Wat een 

verandering heeft China ondergaan in de ruim 

10 jaar na het starten van de Beweging! 

 

In het 25e jaar van de Republiek (1936) is, om de 

belangstelling van de Nieuw Leven Beweging te 

vergroten, door de Chinese post een serie van 

vier zegels in drie ontwerpen uitgegeven. De 

betekenis van die ontwerpen wordt hieronder 

beschreven: 

 

2 en 5 cent 

De zegels in deze beide waarden verschillen 

alleen in kleur. Het ontwerp omvat het 

embleem van de Nieuw Leven Beweging in het 

midden, het nationale symbool (witte zon op 

blauwe lucht) daarboven, de karakters Li, I, Lien 

en Chi voor de vier deugden op de hoeken en 

onder het embleem de tekst “Ter ere van de 

Nieuw Leven Beweging”.  

 

 

Embleem van de Nieuw Leven Beweging 

 

Het embleem van de Beweging toont een 

kompas op een schild in vier kleuren: rood, geel, 

blauw en wit. Het schild staat voor 

zelfverdediging, het kompas wijst naar het 

Nieuwe Leven als een vaste standaard voor het 
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volk. Rood staat voor de dappere, 

vooruitstrevende geest, geel voor de eerlijke en 

onpartijdige houding, in blauw en wit komen de 

nationale kleuren terug. De hierboven 

genoemde vier deugden vormen de basis, als 

die wegvalt stort het land ineen. Zoals de 

Generalissimo uitlegt worden onze daden vaak 

gemotiveerd door Chi (gevoel van schaamte), 

Lien (onderscheid tussen goed en kwaad) zorgt 

ervoor dat we het goede kiezen, I (correct 

gedrag) leidt ons naar de moreel juiste 

uitvoering en Li (ordelijk gedrag) zorgt voor de 

juiste vorm daarvan. 

 

20 cent 

Het ontwerp komt sterk overeen met dat voor 

de 2 en 5 cent zegels. Ook hier vinden we het 

embleem van de Nieuw Leven Beweging in het 

midden met daaromheen de karakters voor de 

vier deugden, nu in Li Shu schrift, een sierlijke 

en waardige manier van schrijven. Daaronder 

weer de tekst “Ter ere van de Nieuw Leven 

Beweging”. 

 

1 dollar 

Het centrale deel van het ontwerp is een 

vuurtoren op een klif. Uit de vuurtoren komen 

twee stralen en er zijn meeuwen te zien. Op de 

achtergrond komt een schip langs. Op de 

vuurtoren zien we weer de karakters Li, I, Lien 

en Chi. Bovenaan het zegel staan de nationale 

symbolen en onderaan het Nieuw Leven 

Beweging-embleem en de tekst “Ter ere van de 

Nieuw Leven Beweging”. De betekenis van het 

ontwerp is duidelijk. De vuurtoren staat voor de 

Nieuw Leven Beweging die het volk de correcte 

levenswijze toont, net zoals een vuurtoren ’s 

nachts aan stuurlieden de correcte koers laat 

zien. Net zoals een schip dat de vuurtoren 

negeert op de klippen loopt, zo zal het ook 

slecht aflopen met een volk dat de aanwijzingen 

voor het Nieuwe Leven negeert. Er is echter nog 

een diepere betekenis in het ontwerp. De 

vuurtoren is een afbeelding van de vuurtoren bij 

de mond van de Parelrivier bij Canton. Daar vlak 

bij, in Whampoa, was de plek waar de 

Generalissimo met het trainen van zijn leger 

begon, wat uiteindelijk leidde tot het verenigen 

van het gehele land. Het ontwerp is dus niet 

alleen gewijd aan de Nieuw Leven Beweging, 

maar ook een eerbetoon aan de Generalissimo, 

die daarvan de leider is. 

 

Het jaar van de geit of het schaap? 

 

Fred Sengers   

 

Chinezen vierden onlangs samen met hun 

familie het Chinees Nieuwjaar. Het is dit jaar het 

jaar van de geit. Of is het toch het schaap? 

Onderstaand artikel is overgenomen van de site 

van Elsevier’s Weekblad (19 februari 2015) en is 

geschreven door China-deskundige Fred 

Sengers, gastblogger van Elsevier. Hij publiceert 

op Blogaap.nl dagelijks over het belangrijkste 

nieuws uit en over China. Bij het artikel de 

afbeelding van diverse postzegels en twee 

Chinese gelegenheidsvelletjes die ter 

gelegenheid van dit nieuwjaar zijn uitgegeven. 
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Op donderdag 19 februari werd het Chinees 

Nieuwjaar gevierd. Dit is het belangrijkste feest 

voor Chinezen. Het wordt ook wel het 

Lentefestival genoemd, omdat rond deze tijd de 

natuur begint te ontwaken. 

Chinezen beschouwen het nieuwe jaar in 

meerdere opzichten als een verse start: het huis 

wordt voor de jaarwisseling opgeruimd en 

schulden afbetaald. 

Het is een echt familiefeest en dat betekent in 

een land als China dat honderden miljoenen 

mensen op reis gaan om hun familie te 

bezoeken. Veel migrantarbeiders zien hun 

ouders, hun vrouw en hun kinderen alleen in 

deze periode die Chunyun wordt genoemd. Dat 

betekent dat het dezer dagen een chaos is op 

vliegvelden, trein- en busstations en op de weg. 

 

 

Gouden week 

Chinees Nieuwjaar is één van de twee periodes 

dat iedereen verplicht een week lang vrij is, de 

zogeheten Gouden Week. Officieel begon die 

vakantie de dag voor nieuwjaar, maar in de 

praktijk zijn veel mensen veel langer vrij dan die 

zeven dagen, al was het maar omdat het voor 

veel mensen onmogelijk is om na het werk op 

de laatste dag van het oude jaar op tijd thuis te 

zijn voor de jaarwisseling. 

Wie zich geen vliegticket of kaartje voor een 

snelle trein kan veroorloven is soms meerdere 

dagen onderweg om in zijn geboortedorp te 

geraken. 

Overigens zijn niet al die vrije dagen betaald. In 

de weekeinden om de Gouden Week heen 

worden arbeiders geacht twee of drie dagen in 

te halen. 

 

 

Nieuwjaarszegel van de USA 
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Dumplings  en Vuurwerk 

Op de laatste dag van het jaar komt de familie 

samen om te eten, traditioneel dumplings 

(jiaozi) en ook vaak vis; het een staat voor een 

lang leven en de ander symboliseert overvloed. 

Er worden cadeautjes uitgewisseld, soms rode 

envelopjes met een geldbedrag. Op 

oudjaarsavond stond in veel Chinese 

huiskamers het CCTV Nieuwjaargala aan. Dit is 

het bestbekeken tv-programma ter wereld met 

meer dan 700 miljoen kijkers. 

Niet dat de Chinezen er erg enthousiast over 

zijn; er is elk jaar veel kritiek op het programma 

en op sociale media wordt de draak gestoken 

met het oubollige karakter van de show. 

 

 

Nieuwjaarsuitgifte van Nieuw Zeeland 

 

Natuurlijk werd er om middernacht vuurwerk 

afgestoken om kwade geesten te verdrijven. Dit 

jaar probeerden veel steden het afsteken van 

vuurwerk te beperken, om zo luchtvervuiling 

tegen te gaan. 

In 536 steden zijn beperkingen opgelegd aan de 

verkoopperiode en het tijdsvenster waarbinnen 

vuurwerk mag worden afgestoken. In 138 

steden is zelfs een vuurwerkverbod 

afgekondigd. 

Daar laat de gemiddelde Chinees zich weinig 

gelegen aan liggen. Ik heb de luchtkwaliteit-

monitor er even op nagekeken en de meeste 

grote steden lieten rond middernacht een flinke 

piek zien in de hoeveelheid fijnstof en 

zwaveloxide in de lucht. 

 

 

Uitgifte van Estland 

 

Geit of schaap? 

Op 19 februari is het jaar van de geit begonnen. 

Of van het schaap. Het is vooral een discussie 

die onder buitenlanders wordt gevoerd, want 

Chinezen duiden het teken aan als yang en dat 

karakter kennen ze zowel van shanyang (geit, 

shan betekent heuvel) als mianyang (schaap, 

mian betekent katoen). Strikt genomen kan 

yang ook ram betekenen. 

 

 

Nieuwjaarszegels van Gibraltar 

 

Je ziet op afbeeldingen en souvenirs dan ook 

zowel geiten, schapen als rammen. Sommige 

kenners zeggen dat het juist is om over het jaar 

van het schaap te spreken, omdat de Chinese 
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astrologie voortkomt uit de Han en die hielden 

nou eenmaal vaker schapen dan geiten. 

Andere deskundigen zeggen juist dat in de tijd 

dat de dierenriem werd ontwikkeld er nog 

nauwelijks schapen in China werden gehouden 

en dat het daarom juist is om over het jaar van 

de geit te spreken. Niet dat het Chinezen iets 

uitmaakt; yang is yang! 

 

 

Nieuwjaarszegels van Australië 

 

Wat Chinezen wel uitmaakt is de betekenis van 

het Geit-jaar. De meeste Chinezen beschouwen 

het als een van de minder positieve tekens in de 

dierenriem. Volgens bijgeloof vindt maar één op 

de tien personen die in het jaar van de geit is 

geboren geluk in het leven. 

Sommige Chinese koppels zullen proberen het 

verwekken van een kind tot de zomer uit te 

stellen, zodat ze zeker weten dat het volgend 

jaar in het jaar van de aap zal worden geboren. 

De Chinese overheid moet formeel niets van 

bijgeloof weten, maar de afgelopen weken was 

de negatieve bijklank van het jaar van de geit 

steeds vaker onderwerp in de staatsmedia. 

Lange lijsten met succesvolle geiten werden 

opgesomd, zoals Steve Jobs en Bill Gates. 

Want één ding kan de haperende Chinese 

groeimotor momenteel niet gebruiken en dat is 

een negatief sentiment onder consumenten en 

ondernemers. Vooruit met de geit! 

Transport en infrastructuur in het oude China 

 

 

Bronzen wagens uit het graf van keizer Qin Shi Huang - Blok Michel nr 52 1990 
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Rob Ronde 

 

Dat China al zeer lang een hoog ontwikkelde 

cultuur heeft is bekend. Hieronder wordt dat 

nog eens besproken aan de hand van de historie 

van transport en verkeer in China. 

 

Transport op wielen 

De vroegste bewijzen van voertuigen op wielen 

in China dateren van zo’n 2000 jaar voor onze 

jaartelling. Tijdens de Shang-dynastie, dook de 

wagen met de wielspaken voor het eerst op, die 

uit het noordwesten was geïmporteerd.  

Tegen de 4e eeuw voor Christus bouwden 

Chinese wielenmakers vakkundige wielen met 

naven en spaken (meer dan dertig op 

wagenwielen) en velgsegmenten. Bewijs 

daarvan is te zien in de in het graf van Qin Shi 

Huang, de ‘eerste Chinese keizer’ uit die tijd. 

China heeft er in 1990 een velletje aan gewijd 

dat hierboven is afgebeeld.  

Ook was tegen de deze tijd het uithollen of de 

licht gebogen bevestiging van de spaken aan de 

omloop uitgevonden, waardoor  het wiel beter 

zijdelings schokken kon opvangen. De 

kruiwagen verscheen voor het eerste rond de 

christelijke jaartelling (hij werd in Europa pas 

vanaf de 12e of 13e eeuw gebruikt) en dat 

halveerde het aantal sjouwers van ladingen 

waarvoor meer dan een man nodig was. 

Toch speelden de waterwegen in grote delen 

van China een belangrijkere rol, deels omdat de 

Chinese wegen vaak slecht onderhouden 

werden. 

  

Infrastructuur 

Er was een uitgebreide infrastructuur van 

communicatie en verkeer nodig om de eenheid 

van China te handhaven – een ’s werelds 

grootste politieke en culturele entiteiten. De 

eerste keizer, Qin Shihuangdi (die heerste van 

221-210 voor Christus), reikte een model aan – 

tot zijn grootste weg- en waterbouwkundige 

prestaties behoorde de bouw van een bijna 

7000 km lang wegennet, vanuit de hoofdstad 

Xiangyang tot naar uitlopers van zijn rijk liep. 

Latere keizers volgden zijn voorbeeld en tegen 

het einde van de 2e eeuw n.C. had China 35.400 

km speciaal aangelegde wegen om een 

keizerrijk van zo’n 4 miljoen vierkante 

kilometers te bedienen. Het watertranssport, 

dat snellere, goedkopere verbindingen mogelijk 

maakte, profiteerde door de eeuwen heen 

enorm van de kanaalbouw waarop de regering 

zich had gericht. Het ‘Magische vervoerskanaal’ 

– een contourkanaal gebouwd in opdracht van 

de Eerste Keizer- verbond de centrale Yangzi 

regio met Guangzhou door de Westrivier. Dit is 

het oudste kanaal dat ooit twee riviersystemen 

verbond en het werd meer dan 2200 jaar 

continu bevaren. 

Het eerste grote kanaalsysteem werd in de 

vroege 7e eeuw gebouwd en was economisch 

gezien een vitale verbindingslijn tussen het 

noorden met zijn graangebrek en het 

zuidoosten, dat overschotten produceerde. Met 

behulp van  sluizen, uitgevonden in de 10e 

eeuw, verbond het uiteindelijk de wateren van 

vijf grote riviersystemen langs een route van 

2000 km en vormde zo ’s werelds grootste 

waterwegennet. 

Op de Chinese binnenvaartwegen waren slepen, 

bomen  en slingeren (een vorm van roeien op 
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de achtersteven) gebruikelijke manieren van 

voortstuwing. Er waren allerlei soorten schepen: 

het Grote Kanaal bevaren was heel iets anders 

dan lange oceaanreizen maken. In de loop der 

eeuwen ontwikkelden de Chinezen ook veel 

zeilende rivierschepen. Die worden meestal met 

de verzamelnaam ‘rivierjonken’ aangeduid. Zij 

hebben een hoge mast om de wind te kunnen 

vangen die over de dijken waait. 

 

 

 

Ook die rivierjonken zijn nogal eens op 

postzegels te zien. Een vroeg voorbeeld is het 

zegel van de Chungking Local Post hierboven; 

andere modellen zien we hieronder op zegels 

uit Taiwan en Macao. 

 

    

 

Daar waar gewone wegen en waterwegen 

samen kwamen, bouwde men vaak bruggen (al 

zorgden ponten voor het transport over enkele 

rivieren). De meeste waren pijlerbruggen, met 

één of meerdere overspanningen van hout of 

steen. Boogbruggen waren ook heel 

gebruikelijk. ’s Werelds eerste hangbruggen – 

met ijzeren kettingen in plaats van touwen – 

waren oorspronkelijk ook een Chinese 

uitvinding, waarschijnlijk uit de Han – periode. 

 

 
Gelegenheidsvelletjes 

 

Hieronder weer enkele velletjes voor bijzondere 
gelegenheden, gemaakt met de daarvoor 
bestemde zegels. Het gaat nu om de 16e 
Aziatische spelen, gehouden in Guangzhou in 
2010. Hieronder de mascottes voor de spelen, 
daarnaast de toorts. 
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Nieuwe uitgiften van de Volksrepubliek China 
 

   

 

 

30 september – serie 2014-23 

Chinese kinderlijke devotie (I), een kernconcept 

van de traditionele Chinese moraal en ethiek. 

Een viertal legendes en verhalen worden op de 

zegels afgebeeld. 

(4-1) Het kinderlijke van Yu Shun beroert de 

hemel. 

(4-2) Ontluikende lente en springende karpers. 

(4-3) Hua Mulan sluit zich bij het leger aan 

vanwege zijn vader. 

(4-4) Sun Simiao studeert medicijnen om ouders 

en zieke mensen te genezen. 

Twee zegels van 1,20 en twee van 1,50 yuan in 

vellen van 16 zegels en een minivel met twee 

series. 

 

  

 

7 oktober – serie 2014-24 

De 60ste verjaardag van de oprichting van de 

XPCC (Xinjiang Production and Construction 

Corps). Opgericht in oktober 1954 en gevestigd 

in Xinjiang Uyghur Autonome regio. 

(3-1) Zwaar werk. 

(3-2) Bescherming van de stabiliteit en van de 

grens. 

(3-3) Glorieuze toekomst 

Drie zegels van 1,20 yuan in vellen met 15 

zegels (5 sets se-tenant). 
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16 oktober – serie 2014-25 

Wetenschappers van modern China (VI). 

(6-1) Wang Ganchang (1907-1998). 

(6-2) Zhao Jiuzhang (1907-1968). 

(6-3) Guo Yonghuai (1909-1968). 

(6-4) Deng Jiaxian (1924-1986). 

(6-5) Zhu Guangya (1924-2011). 

(6-6) Wang Xuan (1937-2006). 

Zes zegels met een waarde van 1,20 yuan 

uitgegeven in vellen van 16 zegels. 

 

 

10 november – serie 2014-26 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) China 

2014. 

Op 10 en 11 november 2014 werd bij het Yanqi 

meer, Huauroi district in Beijing, de 22ste 

vergadering gehouden door leiders van de 21 

leden tellende APEC. 

Een zegel van 1,20 yuan in vellen van 15 zegels 

 

11 november – serie 2014-27 

De 10de China internationale lucht- en 

ruimtevaart tentoonstelling en de tiende 

luchtshow van China gehouden van 11 tot 16 

november 2014 in Zhuhai, Guangdong. 

Twee zegels van 1,20 yuan se-tenant in vellen 

met 16 zegels (8 series). 

 

  

20 november – serie 2014-28 

30ste verjaardag van China’s wetenschappelijk 

poolonderzoek. In 1984 werd de eerste 

expeditie van China uitgezonden naar de 

Zuidpool wat in de afgelopen 30 jaar heeft 

geresulteerd in een groot aantal kostbare 

monsters, informatie en vele belangrijke 

ontdekkingen. Er zijn momenteel vier onderzoek 

stations op de Zuidpool (Great Wall, Zhongshan, 

Kunlun en Taishan) en één op de Noordpool 

(Yellow River). En bovendien is er het sinds 1994 

opererende poolonderzoekschip de Xuelong 

(sneeuwdraak). 
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Twee zegels resp. 1,20 en 1,50 yuan se-tenant in 

vellen met 20 zegels (10 series). 

 

1 december – serie 2014-29 

Tijdens de Yuan dynastie was Qu de 

belangrijkste dichtvorm. Die werd gebruikt in 

zaju (Yuan drama) en sanqu (lyrische vorm van 

gedichten). De schrijvers en hun werken, die zijn 

afgebeeld op deze zegels, hebben een 

verstrekkende invloed gehad op Chinese opera 

van latere jaren en een speelden een 

belangrijke rol in de geschiedenis van de 

Chinese literatuur. 

(6-1) Gedachten in de herfst (0,80 fen) 

(6-2) Meditatie op het verleden bij Tong Pass 

(1,20 yuan). 

(6-3) Het onrecht aan Dou E (1,20 yuan). 

(6-4) Te paard en over de muur (1,20 yuan). 

(6-5) De wees van Zhao (1,50 yuan). 

(6-6) Qiann Ü verliest haar ziel (3 yuan). 

De complete serie is ook uitgegeven in een 

velletje (afbeelding hieronder). 

 

 

 

Hiermee zijn alle uitgiften van de Volksrepubliek 

in 2014 besproken. 

D.v.E. 

 

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republic of China) 
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8 januari 2015 - Leven uit de zee – kwallen 

 

 

Kwallen vormen een groep ongewervelde dieren zonder hart of ruggengraat. Ze zijn 

doorschijnend en bestaan voor 95% uit water. Voor de liefhebbers horen de lichtgevende 

kwallen tot de mooiste zeedieren. Zij bewegen zich sierlijk met hun tentakels en dat komt 

door de bioluminescentie nog mooier tot zijn recht. Vier zegels die deels gedrukt zijn in 

fluoriserende inkt, die oplicht onder uv licht: 

 

(NT$5) Pelagia noctiluca, 10 cm groot, leeft in warmer water en voedt zich met vislarven en 

plankton. 

(NT$7) Physophora hydrostatica, 8-12 cm groot, leeft in kolonies in gematigde en tropische 

wateren en leeft van plankton. 

(NT$10) Mastigias papua is ook 10 cm groot en leeft op plankton. Het dier heeft vele witte 

vlekken en kan, afhankelijk van de omgeving, van kleur veranderen; leeft in (sub)tropische 

kustwateren 

(NT$12) Cyanea capillata is een grote kwal waarvan het lichaam (de klok) tot 2 meter groot 

kan worden, de vele tentakels kunnen tot 35 meter lang worden. Hij leeft van plankton, 

kleine visjes en andere kwallen. Leeft vooral in koel zeewater. 

 

 

 

28 januari 2015 – Voedselgewassen – peulen 
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Als vervolg op de eerste serie uit 2013 is een serie uitgebracht met vier soorten uit de familie 

Fabaceae, de vlinderbloemen, eenjarige kruidachtige planten die peulvruchten 

voortbrengen. Het gaat om de volgende soorten die allem,aal in grote hoeveelheden 

verbouwd en geconsumeerd worden: 

(NT$5) Arachis hypogaea, de pinda 

(NT$7) Vigna angularis, de rode of aduki boon 

(NT$10) Glycine max, de sojaboon 

(NT$25) Vigna radiata, de mungboon 

 

12 februari 2015 – Beste wensen 

Deze serie postzegels bevat tien soorten dieren in paren, zoals konijnen, eekhoorns, honden, 

beren, olifanten, katten, herten, schapen, zebra's en giraffen. De dieren worden 

gepersonifieerd, en de warme genegenheid tussen de paren symboliseert de beste wensen.   

 

 

 

De zegels zijn verkrijgbaar in velletjes van 20, samenhangend zoals afgebeeld, maar ze 

kunnen ook geleverd worden met op bestelling gedrukte persoonlijke labels. Twee velletjes 

met elk 10 zegels met de waarden NT$3,5 resp. NT$5. 
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20 maart 2015 – Chinees idioom 

Om tieners een beter begrip van het Chinese idioom bij te brengen is een serie van vier 

zegels uitgegeven die zichtbaar maken waar vaste Chinese uitdrukkingen vandaan komen. 

(NT $ 5) Bo Le beoordeelt het Paard. Ver voor onze jaartelling leefde Sun Yang, die Bo Le 

genoemd werd omdat hij zo goed met  paarden overweg kon. Hij wist heel goed de potentie 

van paarden te beoordelen. Later werd de naam Bo Le gebruikt voor iedereen die goed is in 

het scouten van talent. 

(NT $ 5) De Ambitie van een Zwaan. Chen She was een arme man die tegen zijn vrienden zei: 

“Laten we elkaar niet vergeten als een van ons rijk wordt”. Die lachten hem uit: “Jij bent 

maar een boerenknecht, je zult nooit rijk worden.” “Hoe kan een spreeuw de ambities van 

een zwaan kennen?”, antwoordde Chen, een uitdrukking die nog steeds gebruikt wordt om 

grote ambitie te beschrijven. 

(NT $ 5) Behendig met de Pen en het Zwaard. Een uitdrukking die gebruikt wordt om 

uitstekende mensen te beschrijven en die wordt gebruikt om kinderen aan te moedigen 

zowel aan hun schoolwerk als aan hun activiteiten buiten school de nodige aandacht te 

geven. 

(NT$ 5) Kleine grasspriet en lentezon. Hoe kunnen grassprieten de lentezon belonen, 

hoeveel ze ook van zijn warmte genieten? Deze vraag stelt Meng Jiao, een dichter uit de 

Tang dynastie, om aan te geven dat het voor kinderen moeilijk is hun ouders voldoende 

terug te geven voor alles wat ze daaraan te danken hebben. 

 

30 maart 2015 – De droom van de rode kamer II 

In 2014 werd de eerste serie over deze klassieker uit de Chinese literatuur uitgegeven. Nu 

opnieuw vier scenes uit dit werk, die te ingewikkeld zijn om hier in het kort te beschrijven: 
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(NT$ 5) Daiyu begraaft de bloemen 

(NT$ 5) Tanchun begint een poëzie club 

(NT$ 10) Oma Liu reist door Daguanyuan 

(NT$ 25) Miaoyu proeft van de thee 

 

 

15 april 2015 – Teresa Teng 

Teresa Teng (1953 – 1995) was een invloedrijke en wereldberoemde zangeres, die vaak 

optrad voor Taiwanese troepen en Chinese gemeenschappen overal ter wereld. In de 

Volksrepubliek werd haar muziek als decadent gezien, maar ze was daar niettemin onder de 

bevolking ook zeer populair. 

Vier zegels met portretten op verschillende leeftijd in de waarden NT$5, NT$9, NT$13 en 

NT$15. 

 

27
e
 Filateliebeurs in Hilversum 
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Zaterdag 31 januari en zondag 1 februari gaven we weer acte de préséance op de beurs in 

Hilversum, voor de tweede keer in de Dudok Arena. Zaterdag vroeg uit de veren en gepakt 

en gezakt per trein samen met mijn vrouw Adri om tijdig aanwezig te kunnen zijn. Ideaal dat 

de locatie zo dicht bij het treinstation Hilversum-Sportpark is gelegen want er moest flink 

gesjouwd worden. Ook Jaap Eijkenduijn was bereid om beide dagen onze studiegroep te 

vertegenwoordigen. De eerste dag hadden we gedrieën de handen vol aan de bezoekers die 

onze tafel bezochten. Met de nieuwe folder en de extra bulletins van Chinafilatelie konden 

we onze studiegroep volop promoten. In tegenstelling tot de zaterdag was de zondag 

teleurstellend met slechts een viertal bezoekers aan onze stand. 

Dick van Eijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
China Filatelie 2015 42 

 

D&O TRADING 
CHINA, JAPAN AND FAR EAST  

POSTAL AUCTIONS 

 
Wij houden regelmatig veilingen van Chinees materiaal. 

Als u onze veilingcatalogi wilt ontvangen, neemt u dan 

contact met ons op. Bel, schrijf of e-mail naar: 

D&O Trading, Postbus 97, 9800 AB  Zuidhorn 

Telefoon/fax: 0594-540863 of 015-2851795 

e-mail info@dandotra.com of sb128522@hotmail.com 

Ook voor de verkoop van uw collectie of duplicaten 

kunnen wij u van dienst zijn. Heeft u iets aan te bieden, 

neem dan contact met ons op. 

Wij komen eventueel ook bij u thuis om de collectie of 

inzending te taxeren op opbrengstwaarde bij verkoop in 

onze veiling. Maar desgewenst zijn wij ook bereid om 

een bod te doen als u de zaken snel wilt afhandelen. 

Maar de hoogste opbrengst heeft u als u door ons laat 

veilen, alleen neemt dat meer tijd in beslag. De 

inzetprijzen worden in overleg met u vastgesteld. 
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