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Redactioneel  

Het lukt uw redacteur weer eens om op de valreep van het nieuwe jaar het laatste nummer van de 

jaargang 2017 op de bus te doen. Het is al weer een half jaar geleden dat het tweede nummer van 

deze jaargang verscheen en helaas zijn er dit jaar dus maar drie nummers verschenen. Excuses 

daarvoor, maar het is niet anders.  

Er ligt inmiddels wel weer een nummer met een gevarieerde inhoud voor u. Ik vertrouw dat er voor 

iedereen wel weer wat interessants in te vinden is.  

Begonnen wordt met een uitgebreid artikel dat de druktechnieken belicht die de eerste 40 jaar van 

de Volksrepubliek voor het maken van postzegels gebruikt zijn. U zult zien dat u bij het lezen 

daarvan met andere ogen naar deze bekende zegels zult gaan kijken.  

Aansluitend op een artikel in het vorig blad wordt nog eens stil gestaan bij diverse postoorlogen 

waarbij de Volksrepubliek betrokken was. Interessante stukken!  

Kortere artikelen gaan over enkele interessante brieven, waarvan er een ook op de omslag te zien is. 

Daaruit blijkt wel hoe leuk en leerzaam het is om naar de bijeenkomsten van de studiegroep te 

komen, waar door de leden meegenomen poststukken besproken en geanalyseerd worden.   

Andere korte bijdragen komen van onze vaste medewerker Ai Li-shan, die weer onbekende 

aspecten van ons verzamelgebied toont.  

Een belangrijk deel van het blad is aan de nieuwtjes gewijd. Daarin viel wat achterstand weg te 

werken. Altijd leuk om over de achtergrond van de nieuwe uitgiften te lezen. Namens het bestuur 

wens ik u fijne feestdagen en het allerbeeste voor een gezond en succesvol Jaar van de Hond in 

2018!  

  

Bestuursmededelingen  

  

Cadeautje van de Chinese posterijen  
Zoals ook in vorige jaren hebben we als Studiegroep voor onze leden een presentje gekregen van 

de Chinese Posterijen. Dat bedankje voor de jarenlange samenwerking, vooral bij de 

Nieuwtjesdienst, wordt door ons natuurlijk gewaardeerd. Onze leden vinden een exemplaar van 

onderstaand velletje voor het Jaar van de Aap bij dit nummer.  
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Duits-Nederlandse bijeenkomst in Venlo In november hebben alle leden van het secretariaat 

een folder met nadere informatie gehad over de geplande bijeenkomst op zaterdag 9 juni en 

zondag 10 juni 2018 in Venlo. Dan organiseren we een gezamenlijke bijeenkomst met onze 

Duitse zustervereniging. Een mooie gelegenheid voor ontmoetingen. Ook vinden er in het 

weekend drie veilingen plaats en is er een beurs. Alle gelegenheid dus om nog interessant 

materiaal op de kop te tikken. De Studiegroep draagt de kosten voor lunch en diner. Voor de 

overnachting is een arrangement overeen gekomen met Hotel v.d.Valk in Venlo. We gaan er van 

uit dat het een geanimeerde en interessante bijeenkomst zal zijn waaraan velen van ons zullen 

deelnemen. Geeft u zich snel op en reserveer bij het hotel, als u dat nog niet gedaan heeft! Voor 

nadere informatie kunt u altijd bij onze secretaris terecht.  

  

Verslag bijeenkomst 17 juni 2017  
Aanwezig waren 10 leden  

De secretaris is helaas opnieuw wegens werkverplichtingen in Singapore verhinderd. Na de 

opening deelt Jos Daanen mee dat de geplande bijeenkomst met de Duitse vereniging is 

verplaatst naar 9 en 10 juni in Venlo. Er is een optie genomen voor kamers bij het plaatselijke 

v.d.Valk hotel. Er wordt niet alleen met de Duitse zustervereniging samengewerkt, maar ook met 

de Venlose postzegelvereniging. Verder vertelt hij dat het naar omstandigheden goed gaat met 

Jan Bertens. Dick van Eijl meldt dat de levering van nieuwtjes vanuit China nog altijd traag loopt.   

Twee door Jos Daanen en Johan Sevenhuijsen meegebrachte poststukken worden vertoond en 

besproken. Bij elk daarvan blijkt een hoop te vertellen en te leren. Beide stukken zullen in het 

komend Bulletin verder vertoond en besproken worden.  

Jos Daanen geeft een overzicht van de geschiedenis en betekenis van de Min Chü, de private 

postdiensten die vanaf de 18e eeuw tot ver in de 20e eeuw een belangrijke rol vervulden in de 

communicatie binnen China. De door deze instellingen verzonden poststukken zijn herkenbaar 
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aan de stempels op de betreffende brieven. De getoonde brieven en stempels geven aanleiding 

tot een levendig gesprek.  

Na de pauze vindt de veiling plaats. Van de 100 kavels werden er 44 verkocht, waarvan 20 aan 

schriftelijke bieders. De vergadering wordt om 12.45 uur gesloten.   

  

Verslag bijeenkomst 9 september 2017 Aanwezig waren 12 leden.  
Bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris/ penningmeester heeft Jos Daanen de bijeenkomst 

geleid. Jan Bertens wordt bijzonder welkom geheten. Iedereen is blij dat Jan weer aanwezig is. Hij 

heeft die diverse naslagwerkjes meegebracht die men gratis mocht meenemen. Johan 

Sevenhuijsen heeft aan Jos laten weten dat het derde nummer van ons bulletin in november zal 

verschijnen. Het is hem helaas niet gelukt het derde nummer voor zijn vakantie af te krijgen.  

Gewezen wordt op de data voor onze vergaderingen in 2018 zoals die op de convocatie zijn 

aangegeven. Hierbij bijzondere aandacht voor onze gezamenlijke bijeenkomst op 9 en 10 juni 2018 

met de Duitse  

Chinafilatelie vereniging te Venlo. Een proef van de folder die voor die gelegenheid is gemaakt en 

binnenkort wordt gedrukt wordt aan de leden getoond.   
In maart 2019 bestaat onze studiegroep 50 jaar. Het bestuur roept de leden op zitting  te nemen in 
een jubileumcommissie ter voorbereiding van een  activiteit  rondom  deze 
 bijzondere gelegenheid. Er werd door Cheng Lin geopperd deze keer te kiezen voor een andere optie 
dan ons vorige jubileum. Naar zijn mening was er niet zoveel animo onder de leden met name voor 
het afsluitende diner.     Het is aan de commissie om het bestuur hierbij een goed advies te geven. Uit 
de vergadering komt het voorstel een aparte brief te versturen aan de leden waarin de mening van 
de leden wordt gepeild inzake het jubileum.  In november a.s. zullen we de definitieve  aanmeldingen 
voor onze bijeenkomst in Venlo juni 2018 vastleggen.  
Briefbespreking:  Een  drietal  meegebrachte brieven van Hendrik Oranje werd uitvoerig 
besproken  met  veel  inbreng  van  Jozef Wagemakers die zijn brede kennis aan 
de leden overbracht.   
Aansluitend volgde een voordracht van Hendrik Oranje en Jos Daanen omtrent de Anti-Bandits. Het 

overzicht van de vele anti-bandit zegels van Hendrik was indrukwekkend.   

Tenslotte volgde de veiling die vlot werd afgehandeld met vele schriftelijke biedingen.  

Van de 100 kavels werden er 66 verkocht.   

De bijeenkomst werd gesloten om 12.55 uur.  

  

   

  

Dong Chunqi  

  

Dit artikel is vertaald uit het blad China Philately van november 1992 en maart 1994. Het geeft 

een overzicht van de ontwikkeling van de druktechniek bij de productie van postzegels in de 

periode van 1949 tot het eind van de jaren 1980.  

De druktechniek bij de postzegels van de Volksrepubliek  



 

  

Tijdens de eerste tien jaar van het bestaan van de Volksrepubliek had het Ministerie voor Post en  

Telecommunicatie (MPT) nog niet de beschikking over een eigen drukkerij. De zegels moesten 

worden gedrukt op de persen van het Ministerie van Financiën en de Volksbank. Pas in 1959 

werd de Postzegeldrukkerij in Beijing als eigen drukkerij van de MPT gebouwd en kwam die in 

productie. Daarna zijn de faciliteiten voor het drukken  van zegels voortdurend verbeterd en 

geïnnoveerd, waardoor de kwaliteit van de Chinese postzegels ook is verbeterd.  

  

De vroege jaren (1949-1959)  
In deze jaren werden de zegels meestal in één kleur van gegraveerde platen gedrukt en soms in 

offset. Slechts een klein aantal werd in eenvoudige kleuren gedrukt met een combinatie van 

gravure en offset druk.  

  

  
C5 - Wereldvrede  

  

Het drukken met gegraveerde platen (diepdruk) werd (in de meeste gevallen) door de  

Volksdrukkerij in Beijing uitgevoerd. Er werd een grote elektrische drukpers gebruikt die op vellen 

drukte. Die vellen werden bevochtigd om de inkt makkelijker op te nemen en het drukken 

gebeurde met hoge drukspanning. De inkt was dik en dat leverde een beeld op met duidelijke 

punten en lijnen. Dat leverde een resultaat dat over het algemeen goed beoordeeld werd.   

Bij de eerste serie ‘Verdedig de wereldvrede’ (C5, 1950) lijken de Chinese karakters bovenaan het 

zegel bovenop het papier te liggen en ze zijn voelbaar met de vingers. Zo’n effect zou nooit bereikt 

kunnen worden met een snelle rotatiepers die op een continue rol papier drukt.  

  



 

 
 C33 en C50    

  

De series ‘Geleerden van het oude China’(C33, 1955) en ‘700ste jaardag van de publicatie van de 

werken van Guan Hanqing’ (C50, 1958) zijn mooie voorbeelden van fraai en gedetailleerd graveren 

op metalen drukplaten. De lijnen zijn nauwkeurig tot de benodigde diepte gesneden om ze krachtig 

en sierlijk te drukken. Dat doet denken aan de eigenschappen van Chinese kalligrafie en 

houtsneden. De kwaliteit van de plaatproductie en het drukken zijn voorbeelden van klassiek 

vakmanschap met qua vorm en sfeer mooi opgezette beelden die zijn uitgevoerd in heldere lijnen in 

dikke zwarte inkt.  Offset zegels werden in die tijd met een simpele éénkleurentechniek gedrukt.   

  

 
 Tienanmien zegels    

  

De eerste Tien An-mien (1950) zegels zijn daarvan een voorbeeld. Combinatie van offset en diepdruk 

werd toegepast door het zegel met offset een achtergrondkleur te geven en daar overheen met 

diepdruk de voorstelling te drukken. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de hierboven getoonde serie 

C33.   

De Postzegeldrukkerij (1959-1967) Voor de postzegeldrukkerij in Beijing werden drie Wifa 

drukpersen geïmporteerd. De eerste was voor het drukken van vierkleuren fotogravure. De 

tweede voor het diepdruk met één kleur en de derde  was voor de combinatie van eenkleurige 

gegraveerde platen en tweekleurige fotogravure. Het drukken gebeurde dus vooral met de al 

eerder gebruikte graveertechniek en door de modernere fotogravure (rasterdiepdruk), waarbij 

een raster patroon in een cylinder geëtst wordt. Er was ook apparatuur voor offset en boekdruk 

in huis, maar daarvan werd voor het drukken van zegels heel weinig gebruik gemaakt. Met 

fotogravure was drukken in rijke kleuren in precies aansluitende vlakken en ontwerpen mogelijk. 

De klassieke gravure gaf de mogelijkheid van werken met krachtige lijnen. Deze 

diepdruktechnieken werden daarom de belangrijkste in de productie van postzegels. Ze waren in 

die tijd ook technologisch ideaal waar het ging om productiviteit en beveiliging tegen vervalsing.   
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 C65 - Postzegeldrukkerij    

  

De Postzegeldrukkerij in Beijing werd op 25 september 1959 geopend. Het gebouw staat  

afgebeeld op het zegel over ‘ChineesTsjechoslowaakse samenwerking bij Post en 

Telecommunicatie’ (C65, 1959).   

  

 
 C62 – 4 Mei beweging     

  

De serie ‘40e jaardag van de 4 mei beweging’ (C62, 1959) was de eerste in China gedrukte serie 

waarin fotogravure werd gebruikt.  De eerste bij de drukkerij gedrukte serie zegels met 

gegraveerde platen was die over de ‘Volkscommunes’ (S35, 1959).   

 
 S35 - Volkscommunes    
  

 
 C69 – 10 jaar Volksrepubliek    
  

   

   

   



 

De derde serie voor  de ‘10e jaardag van de stichting van de Volksrepubliek’(C69, 1959) was de 

eerste die gedrukt werd op de nieuwe Wifa combinatiepers van fotogravure en klassieke gravure.  

Het gebruik van nieuwe druktechniek gaf de Chinese zegels een nieuw uiterlijk dat sinds dien 

wereldwijd de aandacht heeft getrokken. In de jaren 1960 bereikte het drukken en uitgeven van 

Chinese zegels een hoogtepunt. Talrijke series uitstekende zegels met aantrekkelijke thema’s, 

nieuwe ontwerpen en prachtige kleuren verschenen in die jaren. Die hebben een diepe indruk op 

verzamelaars achtergelaten.   

  

 
 S33 - Raket en S38 - Goudvissen    
  

Na het tweekleurige zegel voor de ‘Sovjet ruimte raket’ (S33, 1959) werd de vierkleuren fotogravure 

serie ‘Goudvissen’ (S38, 1960) uitgegeven, waarmee een belangrijke doorbraak werd gerealiseerd  in 

het drukken van zegels met fotogravure op rotatiepersen.   

Die zelfde techniek werd ook succesvol gebruikt voor de ‘Chrysanten’ serie (S44, 1960).  
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 S44 - Chrysanten    
  

Op grond van deze ervaringen waren alle partijen het 

erover eens dat naast de vooruitgang bij het gebruik 

van druktechniek ook duidelijk was geworden welke 

eisen aan de bij het drukken  te gebruiken inkt en 

papier werden gesteld. Omdat bij fotogravure een 

zeer fijn raster met 100-150 lijnen per cm wordt 

gebruikt, moet ook inkt en papier van hoge kwaliteit 

gebruikt worden om goede resultaten te bereiken. 

Fabrikanten zijn daarbij zeer behulpzaam geweest. In 

1961 leverde de Huali Kunstpapier fabriek uit 

Shanghai de eerste lading papier van hoge kwaliteit 

voor het drukken van speciale en herdenkingszegels 

en de Tianjin inktfabriek produceerde fotogravure 

inkt van hoge kwaliteit met een korrelgrootte van 

niet meer dan 10 micron.   

  

 
 S46 – Tang porselein    

  

De serie ‘Driekleurig porselein uit de Tang Dynastie’ 

(S46, 1961) werd met die nieuwe papier en inkt van 

hoge kwaliteit gedrukt en het resultaat was, zoals 

verwacht, erg goed. De inkt was dik en zuiver, 

produceerde vele kleurnuances en de kleuren waren 

glad, helder en mooi met de briljante karakteristiek 

van fotogravure. Andere mooie voorbeelden van 

gebruik van deze techniek zijn de serie ‘Kraanvogels’ 

(S48, 1962) en de ‘Toneelkunst van Mei Lanfang’ 

(C94, 1962). Die serie wordt door verzamelaars hoog 

gewaardeerd omdat die de sierlijke poses van de 

Peking opera zo fraai weergeeft.   

 
S48 – Kraanvogels en C94 – Mei Langfan   

  

 
 S61 - Pioenrozen    

  

De serie ‘Pioenrozen’ (S61, 1964) is een ander 

voorbeeld dat mensen goed voor de geest zal 

staan. Niet alleen de kwaliteit van het ontwerp van 

Tian Shiguang, die gedetailleerde schilderijen in 

levendige kleuren van deze bloemen maakte, maar 

ook de productie van de platen en het drukken 

waren van zeer hoge kwaliteit. Gebruik van goed 

papier en de juiste inkt droegen ook aan het goede 

resultaat bij. Het papier kwam van de Baoding 

Papierfabriek en de Tianjin inktfabriek maakte 

speciale inkt met de juiste kleur en glans. Het 

achtste zegel van de serie beeldt de mosajin bloem 

af, wat ‘op goud gemorste inkt’ betekent. Daarvoor 

maakte de fabriek een type inkt dat ongebruikelijk 

dik was en die de donkerrode tint van de bloem 

had.   
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S57 – Landschappen van Huangshan   

Een mooi voorbeeld van de combinatie van 

gravure met tweekleuren rasterdiepdruk is de 

serie ‘Landschappen van Huangshan’ (S57, 1963). 

De zegels hadden een sterk ontwerp en werden 

nauwkeurig gedrukt. De lijnen en punten van de 

gravure gaven de omtrek van bergen, rotsen en 

pijnbomen en de hoofdlijn van het ontwerp. De 

fotogravure voegde daar de kleuren aan toe die 

voor de nuance zorgden. De indrukwekkende 

bergen komen daardoor mooi tot hun recht.   

  

 
 S63 – Bronzen vaten    

  

De serie ‘Bronzen vaten uit de Yin Dynastie’ (S63, 

1964) is met de zelfde techniek gedrukt. De vorm 

en omtrek van de vaten werd stevig neergezet met 

gravure druk, terwijl de lichte kleuren die er met 

rasterdiepdruk aan zijn toegevoegd de vaten hun 

antieke en waardige uitstraling en ook een 

driedimensionaal effect geven.   

  

 
 S49 – Volksdansen en S58 - Speeloed    

  

De eerste in offset (vlakdruk) geproduceerde 

zegels van de Postzegeldrukkerij was de eerste  

‘Chinese volksdansen’ serie (S49, 1962). De 

tweede offset serie ‘Speelgoed’ (S58, 1963) was 

rijker van kleur en had een beter ontwerp, maar 

de perforatie was niet erg goed. Die is gedaan met 

lijnperforatie en de gaten waren niet alleen ruw 

maar ook onregelmatig en de kuren van de 

machine gaven de zegels soms een afwijkende 

vorm en vorm.   

 
 S53 – Volksdansen (2e serie)    

  

De tweede serie ‘Chinese volksdansen’ (S53, 1963) 

was de eerste die in een combinatie van boekdruk en 

offset gedrukt werd bij de  

Postzegeldrukkerij.  

  

De Culturele Revolutie (1967-1973)  
Enkele  belangrijke  regels  van  de  

Postzegeldrukkerij werden in deze jaren niet 

gehandhaafd, maar de productie stopte niet. Er werd 

een breed assortiment zegels in vrij grote 

hoeveelheden gedrukt.   
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 N12 – Rode Vlag kanaal    

  

Een daarvan is de serie voor het ‘Rode vlag kanaal’ 

(N12, 1972), gedrukt met een combinatie van een 

kleur in gravure en tweekleurige fotogravure. 

Sommigen zeggen dat het kleureffect op deze zegels 

niet zo mooi is als bij de ‘Huangshan bergen’ zegels, 

die helderder en aantrekkelijker waren. Gezien het 

kleinere formaat  maakt de harmonieuze combinatie 

van gravure en rasterdiepdruk  in het drukproces en 

de rijke, gedetailleerde ontwerpen de serie toch tot 

een goed ontworpen en gedrukte serie. De Baoding 

papierfabriek produceerde in 1964 papier van vrij 

hoge kwaliteit. In de daarop volgende jaren bracht de 

onrust van de  

‘Culturele revolutie’ een duidelijke 

kwaliteitsvermindering met zich mee, die ernstige 

gevolgen had voor de postzegelproductie.  

Gelukkig behield de productie van gecoat papier in 

Shanghai in deze tijd zijn  kwaliteit.   

  

 
 N13 - Ballet    

  

De ‘Ballet, het meisje met het witte haar’ serie (N13, 

1973) is met fotogravure op glanzend papier gedrukt, 

dat als experiment succesvol werd geproduceerd bij 

de Kunstpapier fabriek in Shanghai. Het gebruik van 

dat glanzend papier bij rotatiediepdruk leverde boven 

verwachting goede resultaten en de zegels kregen 

dan ook veel lof uit binnen- en buitenland.   

  

 
 N16 - Opgravingen    
  

De serie ‘Opgegraven historische voorwerpen’ (N16, 

1973) is met vierkleuren fotogravure gedrukt. Eén 

plaat werd gebruikt voor de achtergrondkleur en de 

kleuren werden verder samengesteld uit de primaire 

kleuren op de andere drie platen. Niet alleen waren 

de kleuren erg goed, maar ook de subtiele verschillen 

in structuur tussen goud, zilver, brons, porselein en 

aardewerk werden zeer realistisch weergegeven.  

  

Technologische verbetering en 
vernieuwing (1974-1989)  
In het begin van de jaren 70 werden door de 

Drukpersfabriek no. 3 in Shanghai twee vijfkleuren 

drukpersen van het type Wifa speciaal gebouwd voor 

de Postzegeldrukkerij. Intussen werden de drie in de 

jaren 1950 uit Zwitserland geïmporteerde persen 

omgebouwd en kregen meer mogelijkheden. Degene 

die eerst alleen in één kleur drukte kon nu daarnaast 

ook vierkleuren rasterdiepdruk leveren. Degene die 

de combinatie van plaatdruk en rasterdiepdruk had 

kreeg nu driekleuren rasterdiepdruk in combinatie 

met plaatdruk. De vierkleuren rasterdiepdruk 

machine kon nu zeskleuren rasterdiepdruk aan. De 

apparatuur voor het produceren van veelkleurige 

postzegels was daarmee sterk verbeterd en het 

accent kwam te liggen op het drukken van 

veelkleurige speciale en gelegenheidszegels.   
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 T11 - Shaoshan    

  

De serie ‘Shaoshan’(T11, 1976) en de ‘Waaiers’ 

(T77, 1982) zijn goede voorbeelden van 

veelkleurige zegels die in verschillende stijlen met 

rasterdiepdruk zijn gedrukt.   

  

 

 T28M - Paardenblok    

  

Het ‘Paarden’velletje (T28M, 1978) had maar 

enkele kleuren, maar het ontwerp van de 

achtergrond, gebaseerd op zijde damast, is heel 

goed en kan bijna voor echte zijde gehouden 

worden. Dat is omdat de juiste druktechniek 

gebruikt is. Echte damast is gebruikt voor het 

maken van het originele ontwerp. De kleuren 

daarvan zijn fotografisch gescheiden. Een zilveren 

damastpatroon is over de grijze achtergrond 

gedrukt, wat zeer realistische stofuitdrukking gaf.  

Het ‘Nationaal Volkslied’ zegel (J46, 1979) is 

gedrukt in een combinatie van gravure en 

rasterdiepdruk. De stalen drukplaat is niet met de 

hand gegraveerd, maar op een speciale manier 

vervaardigd.   

 
J46 – Nationaal volkslied   

  

De originele tekst met muziekbalken werd gezet 

en afgedrukt. De afbeelding daarvan werd op de 

plaat overgebracht met het carbon papier dat ook 

bij het maken van rasterdiepdrukplaten wordt 

gebruikt, maar zonder raster. Daarna is de plaat 

geëtst en bij het drukken gebruikt. Deze speciale 

techniek zorgde dat de vele karakters en de 

muziekbalken goed scherp werden afgedrukt, 

ondanks de kleine afmeting van het zegel. Met de 

hand graveren daarvan was onmogelijk geweest. 

De dikke inkt zorgde ervoor dat deze bovenop het 

papier kwam te liggen en met de vinger gevoeld 

kan worden.   

  

  
T55 - Xishuangbanna  

  

De serie ‘Landschappen uit Xishuang Banna’ (T55, 

1981) heeft buitengewoon rijke en dikke kleuren. 

Het toont de tropische landschappen in zeer 

heldere warme kleuren. Deze serie werd als 

experiment gemaakt in rasterdiepdruk met 

gebruik van inkten op waterbasis. Dat was een 

succes en tegenwoordig gebruiken drukkers in 
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Japan, de VS en andere landen ook zulke inkt bij 

het drukken van postzegels in rasterdiepdruk.  Het 

‘Aapje’ zegel (T46, 1980) en de ‘Chinese 

krokodillen’ (T85, 1983) zijn gedrukt met 

gegraveerde platen in een kleur en rasterdiepdruk 

in twee of drie kleuren.   

  

  
T46 – Aapje en T85 - Krokodillen  

  

De afbeelding op de platen zijn gestoken met kleine, 

maar diepe sneden. De kleuren op de geëtste 

rasterdiepdrukplaten waren harmonieus en de 

kleurendruk is nauwkeurig uitgevoerd. In het midden 

van de jaren 70 importeerde de Postzegeldrukkerij in 

Beijing een grote zevenkleuren drukpers van een 

Zwitserse fabrikant. Die kon drukken met drie kleuren 

in gegraveerde platen en vierkleuren rasterdiepdruk, 

zeven kleuren in totaal. Perforatie werd aangebracht 

met een rollend mechanisme dat synchroon liep met 

de drukcilinder. Het drukken gebeurde met hoge 

snelheid op een rol, met hoge capaciteit en 

productiviteit.   

  

  
J28 – Handelsconferentie en R20 - Beijing  

  

De serie ‘Nationale handelsconferentie’ (J28, 1978) 

was de eerste die met die drukpers gedrukt werd, in 

vierkleuren rasterdiepdruk.  De serie ‘Gezichten van 

Beijing’ (R20, 1979) was een reguliere serie hoge 

waarden die gedrukt is van gegraveerde platen in 

twee kleuren en rasterdiepdruk in twee of drie 

kleuren.   

  

 
 T67 – Lushan bergen    
  

De serie ‘Landschappen van de Lushan bergen’ (T67, 

1981) is gedrukt met platen in twee kleuren en 

vierkleuren rasterdiepdruk. Tegenwoordig wordt 

deze drukpers vooral gebruikt voor het drukken van 

reguliere zegels in tweekleuren rasterdiepdruk. 

Vanwege zijn hoge snelheid en productie wordt deze 

machine optimaal gebruikt bij het drukken van 

reguliere zegels in grote aantallen.  

Een elektronische machine voor het maken van 

platen werd in het begin van de jaren 1980 uit West 

Duitsland geïmporteerd. Van toen af is het maken van 

rasterdiepdruk platen met fotografische methode via 
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carbon papier en de oude methode met handwerk 

voor het etsen van gravure platen vervangen door 

een volautomatische en computergestuurde 

methode. De nauwkeurigheid bij de kleurendruk is 

daarmee gegarandeerd en er is grote vooruitgang 

geboekt qua kwaliteit, volume en productiviteit. Het 

gebruikte raster is ook verfijnd, de fijnste rasters 

hebben nu 140 lijnen per cm.   

  

  
T106 – Reuzenpanda’s  

  

De ‘Panda’ serie (T106, 1985) is met zulke met 

computertechniek gemaakte platen gedrukt. Het 

verzamelen van een grote hoeveelheid technische 

gegevens heeft het succespercentage bij het maken 

van platen sterk verbeterd, een grote verandering 

vergeleken met de ouderwetse, deels handmatige 

methode bij het maken van fotogravure platen.   

In het midden van de jaren 1980 heeft de 

Postzegeldrukkerij na uitgebreid vergelijkend 

onderzoek van een Engelse firma een 

opmaaksysteem gekocht. Daarvan maakte een 

elektronische kleurenscheider deel uit. Dat is 

momenteel het meest geavanceerde systeem bij 

het maken van rotatiediepdruk en offset platen. In 

combinatie met de Duitse machine voor het maken 

van platen is er een volledig computergestuurd en 

geautomatiseerd gecombineerd systeem in gebruik 

voor het hele proces van het scheiden van de 

kleuren in het ontwerp tot het maken van de 

drukplaat. Dat heeft gezorgd voor een grote 

sprong voorwaarts in de productiecapaciteit voor 

rasterdiepdruk en offset drukken. Inmiddels heeft 

de Postzegeldrukkerij ook nog een in Frankrijk 

geproduceerde postzegelpers gekocht. Die geeft 

een goede kwaliteit drukwerk met een gelijkmatige 

basiskleur, duidelijke lijnen, heldere en levendige 

kleuren, accurate kleurendruk en goede perforatie.   

  

   

 T114 – Roofvogels, T116 – Dunhuang en     

T123 - Moerasbandieten  

  

Bekende series als de ‘Roofvogels’ (T114, 1987), 

‘Dunhuang Muurschilderingen’ (T116, 1987) en 

‘Bandieten van het moeras’ (T123, 1987) zijn allen 

op deze nieuwe pers gedrukt. Voor de serie 

‘Schoonheden met bloemen’ (T89, 1984) was als 

ontwerp alleen een afbeelding van het schilderij 

beschikbaar.   
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kijkt zie je dat de inkt glad is en je voelt geen 

verhogingen in het gedrukte oppervlak.   

  

 T89 – Schoonheden met bloemen    
  

Het is niet makkelijk zo’n groot oud schilderij goed af te 
beelden op een paar vierkante cm, temeer  omdat  er 
 verder  geen  ontwerp beschikbaar was. Het werd geheel 
aan de drukkerij overgelaten om er postzegels van te 
ontwerpen. Dat is na een intensief proces van ontwerpen en 
uitproberen goed gelukt.   
  

Het gelegenheidsvelletje ‘Bronzen klokken uit de tombe van 

Markies Yi’ (T122M, 1987) is indirect van een gegraveerde 

plaat gedrukt. Het proces is ‘indirect’ omdat er een aantal 

stappen is genomen. De kunstenaar sneed een beeld in 

lijnen en stippen in een stalen plaat. Daarvan werd een 

positief beeld gemaakt door hem af te drukken op 

doorzichtig plexiglas. Daarvan werd met offset techniek een 

plaat gemaakt en het velletje is in offset (vlakdruk) gedrukt. 

Qua verschijning lijkt het zo gedrukte vel precies op  

dat van een gegraveerde plaat: de lijnen en   

stippen zijn duidelijk en de inkt is vol en rijk van  
T122M – Bronzen klokken 

kleur. Maar als je er met een 

vergrootglas naar   

  
  

Gelegenheidsenvelop   

Ter gelegenheid van 45 jaar diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau tussen de VRC en Nederland 

is op 18 mei j.l een gelegenheidsenvelop uitgegeven.  

Op 12 april 2017 kwamen de reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya naar ons land en vanaf 30 mei zijn die te zien 

in het dierenpark in Rhenen. In dat licht is het niet verwonderlijk dat het gebruikte stempel een molen met 

twee panda’s toont.  
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Postoorlogen van de Volksrepubliek China  

  

Jan Heijs  

  

In het vorig nummer van ons blad (uit juni 2017) stond 

een uitgebreid artikel over de postverbinding en de 

postoorlog tussen de Volksrepubliek en Taiwan, met 

name in de periode van 1988 – 1992. Om het geheugen 

op te frissen: van een postoorlog is sprake als een land 

de (voldoende gefrankeerde) post vanuit een ander 

land weigert of (door bijvoorbeeld zwart maken) de 

zegels of stempels van dat andere land verminkt of 

onzichtbaar maakt met een politieke reden. Hieronder 

worden nu nog enkele andere postoorlogen met de VR 

China besproken, zodat een compleet overzicht 

ontstaat.   

Er zijn drie postoorlogen geweest waarbij de VR China 

postale maatregelen nam tegen:  Postzegel 

‘Freedom from Hunger’ van Nepal (1963)  

• Postzegel “20 jaar verdrevenen” van West-

Duitsland (1965-1967)  

• Dagtekenstempels en naam op postzegels van 
Taiwan (1988-1992; Taiwan deed het 

andersom ook)  

  

Nepal 1963  
  

    

Op 21 maart 1963 geeft Nepal vier postzegels uit met 

het V.N. thema “Freedom from hunger”. De 

Volksrepubliek ziet deze V.N. campagne als gericht 

tegen haar. Net een jaar ervoor was er hongersnood 

in de Volksrepubliek, waardoor 38 miljoen mensen 

stierven. Oorzaak was o.a. dat de import van veel 

goederen uit de Sovjet Unie betaald werd met in 

beslag genomen agrarische producten. Daarom 

werden deze postzegels op brief zwart gemaakt. Bij 

de hieronder getoonde brief is dat kennelijk in Lhasa 

gebeurd. Het stempel naast de zegels is ‘Tibet, Lhasa, 

1964.3.9’. Het is onbekend of de VR China postzegels 

uit andere landen met hetzelfde thema ook zwart 

maakte.  
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Voor- en achterzijde van een brief van 7 febr. 1964  

uit Kathmandu (Nepal) naar Lhasa  
  

West-Duitsland 1965-1967  
  

    
West-Duitsland geeft in 1965 een postzegel uit 

met het thema “20 Jaar Verdrevenen 19451965”. 

De Oostbloklanden voelen zich aangesproken en 

weigeren post die met deze zegels gefrankeerd 

zijn. De mensen die na de Tweede Wereldoorlog 

uit de door Rusland bevrijde gebieden zijn gevlucht 

zijn geen verdrevenen, zij zijn vrijwillig verhuisd. 

Naast vijf Oostbloklanden en Noord Korea, voegt 

ook de VR China zich bij de landen die het zegel 

niet erkennen.   

  

    
De maatregel die de VR China neemt is het retour 

afzender zenden van post met dit postzegel.   
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Er bestaan retourstempels in blauw en rood en ook 

retourstickers. In alle gevallen luidt de tekst (in 

Chinees en Frans): ‘Zending gefrankeerd met 

reactionaire postzegel niet toegelaten’. Hieronder 

enkele voorbeelden van zulke retour gestuurde 

brieven.  

  

Brief van 28 januari 1966 van Hassendorf naar 

Chirgalantu, retour gestuurd met rood stempel  

  

  
Brief van 23 november 1967 van Osnabrück naar  

Shanghai, retour gestuurd met plakstrookje en 

retoursticker  
  

Betaalde je voor dergelijke brieven in het verleden 

zo’n honderd euro, recent stonden en twee op eBay 

en die gingen voor € 180,- en € 200,- weg. De 

  
Brief van 12 mei 1967 van Hannover naar Peking,  

retour gestuurd met blauw stempel   
  

  

Sinds het artikel in het vorig nummer valt er wel  
iets nieuws te melden over de maatregelen die de  
Volksrepu bliek nam. Er zijn twee golfstempels  

gebruikt, met dikke en dunne zwarte lijnen, om  
de landsnaam van Taiwan  te verbergen . Nu blijkt  
het stempel met de dikke lijnen ook in een  
blauwe kleur te bestaan.   
  

Brief van 16 maart 1989 van Sinchwang (Taiwan)  
naar V olksrepubliek met blauw stempel   

  
Deze eeuw?   
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prijsontwikkeling van Chinese zegels en brieven blijft 

een gok.     

  

Taiwan 1988-1992  

  

Komt er na de postoorlog met Taiwan van 1988 t/m 

1992 nog een nieuwe postoorlog? Die kans is groot. Er 

zijn nog veel conflicten.    

  

Taiwan beeldt in 2017 de Matsu eilanden van haar 

grondgebied af die dicht onder de Chinese kust liggen, 

en dat ligt gevoelig (zie de in dit blad besproken 

nieuwtjes).   

  

De Spratley- en Paracel eilanden in de ZuidChinese Zee 
(naam VR China) of Oostzee (naam Vietnam) worden 
door meerdere landen die er rondom heen liggen 
geclaimd. In eerdere artikelen in dit blad is hier al op 
gewezen.  
  

Mochten er zegels nog andere zegels in de VR China 

om politieke redenen geweigerd worden, of 

andersom, worden er postzegels van China om 

politieke redenen geweigerd in andere landen, laat 

het mij weten via de website over Postoorlog: 

www.postkrieg.info  

  

http://www.postkrieg.info/
http://www.postkrieg.info/
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Hierboven staat een zeer interessante brief van de 
schaarse plaats Jabholanto naar Kalgan uit de 
periode in 1929 toen de Transsiberië spoorlijn door 
China geblokkeerd is.  
  

Na de succesvolle unificatie van China in 1928 door 
Chiang Kai-shek weet hij ook de noordelijke warlord 

Chang Hsüeh-liang (de zoon van de door de 
Japanners vermoorde Chang Tso-lin) aan zich te 
binden. In 1924 is er een overeenkomst gesloten 
tussen Rusland en China over de Chinese Eastern 
Railway, de spoorlijn van Manchouli via Harbin naar 
Suifenho (CER). De spoorlijn is een Russisch-Chinese 

onderneming met een Rus aan het hoofd. Of het nu 
komt doordat het succes hem naar het hoofd is 
gestegen of dat het idee er was dat Rusland zwak is 
of om een einde te maken aan de Russische 
propaganda, hoe dan ook op 11 juli 1929 worden 
alle Russiche medewerkers van de CER er uit 
gegooid en wordt de CER een puur Chinese 
onderneming. Na een reeks van grensconflicten 
vinden de Russen het wel mooi geweest en eind 
oktober-begin november volgt een reeks veldslagen 
waarbij de Chinezen het onderspit delven. Op 27 
november wordt Hailar ingenomen. Op 22 
december wordt een overeenkomst gesloten en in 
feite wordt de situatie van voor het conflict hersteld.  

Brief uit Mongolië uit 1929  

  

  
Brief van Jabholanto in Mongolië via Vladivostok naar 張家口 (Changkiakow=Kalgan)  

Stempels: Jabholanto 6 Juli 1929; Vladivostok 2 (of 12) Augustus 1929; Kalgan 2? Augustus 1929  
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Postaal gezien heeft het hele conflict het gevolg 
dat er tussen 17 juli 1929 en 20 januari 1930 
geen (transit) post vervoerd kan worden over de 
CER.  

Post over de TSR moet dan in plaats van via 
ChitaManchouli-Harbin (in groen op het kaartje) 
over de veel langere route Chita-Khabarovsk-
Vladivostok (in rood op het kaartje op de 
volgende pagina).  

  

  

De brief is een uitzonderlijk fraaie demonstratie 
van deze onderbreking van het postvervoer via de 
CER.  
Hij is verzonden uit Jabholanto, een klein plaatsje 
ten oosten van Urga. Tegenwoordig heet het 
Jargaltkhaan (47.30 N 109.28 E). De brief gaat van 
Jabholanto naar Urga, dan via Kiachta Rusland in 
om bij Verkhne-Udinsk op de TSR te komen. 
Vervolgens naar Chita. Normaal zou de brief dan 
van Chita naar Manchouli-Harbin-Peking-Kalgan 
gegaan zijn maar dat is nu onmogelijk. De brief 
volgt van Chita de lange omweg over Khabarovsk 
naar Vladivostok. Waarschijnlijk dan per boot naar 
Tsuruga in Japan en dan per boot naar Shanghai 
en per trein naar Peking-Kalgan.  

  

Uitzonderlijk is het Vladivostok transit stempel. 
Hoewel er meerdere brieven bekend zijn die deze 
route gevolgd hebben is dit de eerste die ik zie 
met een Vladivostok stempel. Ook merkwaardig is 
het ontbreken van Chinese zegels (China erkent 
de Mongoolse zegels niet en normaal moet voor 
het traject binnen China Chinese zegels bijgeplakt 
worden of er wordt port geheven). Al met al een 
zeer interessante brief zowel voor Mongolië 
verzamelaars (vanwege het schaarse Jabholanto 
stempel) als voor gevorderde verzamelaars van 
“Via Siberia” materiaal (vanwege het 1929 
conflict).  

Onbekende vervalsing van Taiwan  
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Ai Li-shan  

  

 
    

We zijn ons allemaal bewust van de constante 

stroom vervalsingen die geproduceerd wordt. 

Maar de meeste daarvan zijn voor de 

filatelistische markt bedoeld. De vervalsingen om 

de Posterijen op te lichten zijn veel zeldzamer. 

Voor het Chinese gebied ken ik er minder dan 

tien.Op 28 september 1965 gaven de posterijen 

van Taiwan een zegel met de afbeelding van 

Mencius. De zegels waren van een gegraveerde 

plaat gedrukt in vellen van 50 (10 x 5) en hadden 

een waarde van NT$ 3,60. Die waarde was 

ongetwijfeld bedoeld voor een specifiek postaal 

doel met speciale diensten, want de normale 

briefport bedroeg in die tijd NT$ 1,00.  

  

    
Van dit zegel bestaat een vervalsing, die ik 

hierboven nog eens naast het origineel toon. De 

enige vermelding hiervan die ik ken is in de Scott 

catalogus die slechts vermeldt dat  

‘vervalsingen bestaan’.   

  

  

Deze vervalsing is extra interessant omdat 

geprobeerd is het “Yu” watermerk van het origineel 

erin na te maken.  In de afbeelding hiernaast staan 

de vervalste watermerken in het blokje. In het 

originele blokje zijn ze vaag, in de afbeelding zijn ze 

beter zichtbaar gemaakt.  Het originele zegel  heeft 

perforatie 12, de vervalsing perforatie 13½. De 

vervalsing heeft ook wat dikker papier dan het 

origineel. Beiden zijn niet gegomd.  

Heeft iemand een gebruikt exemplaar of misschien 

een ander ongebruikt exemplaar? Het kan zijn dat 

de gemaakte zegels in beslag zijn genomen voordat 

ze in omloop kwamen. Kijk alstublieft uw 

exemplaren van dit zegel na! De redactie ontvangt 

graag uw bericht.  
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Brief op de omslag  
Op de omslag staat een brief die werd meegebracht 

naar de bijeenkomst van de Studiegroep en daar 

besproken. Er blijkt een hoop aan te zien en te leren.  

Het gaat om een dubbel aangetekende expresse 

luchtpostbrief van de Nederlandse ambassade in 

Nanking aan G.R.G. van Swinderen (consul in China 

1948-1950). De brief is verzonden op 21 november 

1947 vanuit Nanking bijkantoor 10. Dubbel 

aangetekende brieven zijn schaars, in de orde van 1 : 

400 in vergelijking met normale brieven.  

Wat is er op de brief te zien? Er zijn 3 paarse stempels 

op gezet door de Nederlandse ambassade, 

achtereenvolgens:  

  

                      

   

荷蘭國                航空                    雙掛號  

(Nederland)      (luchtpost) (dubbel aangetekend)  

  

Verder staat er nog in schrijfmachineschrift: “Double 

registered express”.  

De Chinese post heeft er een aantekenstrookje op 

geplakt met handgeschreven 10 achter “Nanking SO” 

(SO staat voor bijkantoor, suboffice) met nummer 

1346.  

  

 
    

Het nummer 6501 links boven is waarschijnlijk een 

intern volgnummer van de Nederlandse 

ambassade.  

De brief is op de achterzijde gefrankeerd met in 

totaal $ 38.000. De zegels zijn ontwaard met een 

Nanking stempel van bijkantoor 10, op 25 

november 1947. Verder is er een 

doorgangsstempel van Shanghai, index zi, van een 

dag later, 26 november 1947.   

 
   

De 15 respectievelijk 11 in de stempels geeft de 

tijd aan. Merkwaardig is het ontbreken van een 

aankomststempel, wel gebruikelijk bij 

aangetekende post.  

De term “double registered” wil zeggen dat de 

ontvanger niet alleen een handtekening moet 

zetten voor ontvangst maar ook een formulier 

moet ondertekenen dat teruggestuurd wordt naar 

de verzender als bewijs van ontvangst (Avis de 

Réception, in China gebruikt men daar formulier D 

34 voor).  

Hoewel er duidelijk in het Engels “Double 

Registered Express” staat, ontbreekt de term 

Express in de Chinese stempels en het stuk is dan 

ook niet als Express verzonden (wat in de praktijk 

naar Nederland geen verschil maakt).  

De brief is correct gefrankeerd. Het tarief (geldig 

van 13 oktober 1947 - 31 november 1947) is als 

volgt opgebouwd:  

Port voor brief tot 20 gram:  $   5.500  

Luchtpostrecht per 5 gram:  $ 18.500  

Aantekenrecht     $   8.000  

Avis de Réception     $   6.000  

Totaal        $ 38.000  
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(Zou het stuk met Express zijn gegaan dan had de 

frankering $ 49.000 moeten zijn).  

Al met al een mooi voorbeeld van een brief waarover 

bij onze vergaderingen veel te leren is!  

  

  

Ai Li-shan  

Het is alweer een tijd geleden dat er een nieuw 

informatielabel uit de periode 1945-49 is 

gevonden. Onlangs was ik zo gelukkig een 

eerdere versie te vinden van het eerste label dat 

vermeld is in het boek “Republic of China Post 

Office Information Slips 1946-48”. Dat boek is in 

de bibliotheek aanwezig en de labels zijn ook in 

een reeks afleveringen in ons blad getoond.  

  

 
    

Getoond wordt een brief die op 25 december 
1946 van Lushien (Oost Szechuan) naar 
Wushang  (provincie  Hupeh) 
 gestuurd  is, aankomst op 31 
december 1946. Er is een doorgangsstempel 
 van  Chungking  van  27 
december. Daar is ook het label aangebracht.  
Dit nieuwe label meet 40 x 80 mm en is gedrukt 
op zeer dun roze papier, bijna vloeipapier In de 
reeds bekende vorm (zie afbeelding) was het 
label op veel dikker wit papier gedrukt en had 
het label het formaat 45 x 88 mm. Het was op 

21 januari 1947 gebruikt. De tekst op beide 
labels is het zelfde, de karakters zijn alleen 
anders geordend.  

  

 
   

Vertaling: “Graag uw aandacht. Als gevolg van 

blokkade van een aantal verbindingen is uw brief met 

luchtpost vervoerd. Laat de afzender weten voortaan 

zijn brieven per luchtpost te verzenden  

om snelle bezorging te garanderen.”  

  

 
    

Op de achterkant van de brief is een aantal zegels 

met opdruk $20 op 8 c (SG 883) geplakt. Bij de 

bovenste zegels op het hier afgebeelde deel lijkt het 

  

Informatielabels – een toevoeging  
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27  februari  –   serie 2017 - 4   
De  Commerciële Pers, gevestigd in Shanghai sinds 11 februari 1897. De  
eerste moderne uitgeverij. Een zegel van 1,20 yuan  in vellen met 16 zegels.   

  
  

  
9  maart  –   serie 2017 - 5   

Hebei.    

  
  

dat er een breuk door de opdruk loopt, dwars door 

de waarde-aanduiding.   

  

    
5 januari – serie 2017-1  

Jaar van de haan (Ding-You). De tweede uitgifte 

van de nieuwe reeks Chinese dierenriem. Deze 

vogel is al heel lang nauw verbonden met het 

dagelijkse leven. Zo kondigt hij de dagenraad aan 

om iedereen te herinneren aan het begin van de 

dag.  

Twee zegels van 1,20 uitgegeven in vellen met 16 

zegels en twee minivellen met elk zes zegels.  

Tevens een postzegelboekje met 10 zegels (5 series).  

  

  

 

    

10 januari – serie 2017-2  

Hert derde jaar dat China Post een zegel uitbrengt 

met als thema Nieuwjaarsgroet. Een zegel van 1,20 

yuan uitgegeven in vellen met 20 zegels en een 

minivel met acht zegels.   

25 februari – serie 2017-3  

Een schildering getiteld “Duizend  

Li rivieren en bergen”. Een scroll 

gemaakt op zijde met blauwe en 

groene inkt van 51,5 x 1191,5 cm 

gemaakt rond 1096-1115 tijdens de 

Noordelijke Song Dynastie door 

Wang Ximen en is te vinden in het 

Paleis museum.  

Een velletje met de complete serie 

van 9 zegels die een doorlopend 

beeld geven. Zes zegels van 1,20, 

twee van 1,50 en een van 3 yuan.  

  

Gecoördineerde ontwikkeling tussen Beijing-Tianjin- 

(3-1) Integratie van het vervoer.  

(3-2) Bescherming van het milieu.  

(3-3) Industriële verbetering.  

  

Twee zegels van 1,20 en een zegel van 1,50 yuan 

uitgegeven in vellen met 16 zegels en een blokje met de 

serie met de prijs van 5,80 yuan.  

Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China  
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20 maart – serie 2017-6  

Voorjaar, zomer, herfst en 

winter. Afbeeldingen van 

activiteiten tijdens de vier 

seizoenen.Twee zegels van 1,20 

en twee van 1,50 yuan 

uitgegeven in vellen met 16 

zegels en een minivel met twee 

series.  

30 maart – serie 2017-7 “Reis 

naar het westen”, een 

meesterwerk in klassieke  

Chinese literatuur (deel II).   

Deel I is serie 2015-8.  

Een roman met honderd 

hoofdstukken van Wu  

Cheng’en uit de Ming dynastie.   

  

Twee zegels van 1,20 en twee van 1,50 yuan in vellen met 16 zegels en een minivel met 2 series.  

  

 
Nieuwe uitgiften Hong Kong  

  

 

  

7 januari 2017 – Jaar van de Haan De Haan 

afgebeeld op vier zegels in vier vormen van 

traditionele handenarbeid,   

Waardes : $1.70 -$2.90 - $3.70 - $5 Daarnaast nog: 

$10 blok - $60 blok op zijdepapier; ook nog 

blokuitgifte met Aap (2016) en Haan (2017) met  

zilver- en goud opdruk, 2 maal $50  

  

16 februari 2017 - World Heritage in China Series 

No. 6: Kaiping Diaolou and Villages  

Zesde uitgifte van Hongkong Post in de serie van 

UNESCO wereld erfgoed locaties. Deze heeft als 

9  april  –   serie 2017 - 8   
Jade kunststukken van de Hongshan cultuur.   

Drie zegels elk 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 18  
zegels (6 sets se - tenant)   
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onderwerp de Kaiping Diaolou and Villages. Deze 

erfgoed locatie bevindt zich in Kaiping, Guangdong 

Provincie, VRC.  

  

 
    

Een Diaolou is een versterkt landhuis met meerdere 

verdiepingen en heeft stijlinvloeden vanuit China en 

de westerse wereld. Door de hoogte van de huizen 

waren deze goed te verdedigen en de eerste 

uitvoeringen dateren uit de Ming Dynasty. 

Tegenwoordig bestaan er nog ruim 1800 Diaolou’s in 

15 dorpen rond Kaiping.  

 Afgebeeld op het zegelvelletje met waarde $10 is 

een groep Diaolou huizen van het dorp Zili in de 

buurt van Tangkou.  

  

 
    

25 april 2017 – Opknappen van historische gebouwen 

in Hong Kong II  

Als tweede uitgave in de reeks van monumentale 

gebouwen in Hong Kong (eerste uitgave in 2013) een 

serie van 6 postzegels ter ere van 6 restauraties van 

historische gebouwen in Hong Kong.  

De serie bestaat uit:  

$1.70 – Viva Blue house, gelegen in wijk Wanchai.  

$2.20 – OI!, voormalig clubhuis van de Royal   

Hong Kong Yacht Club in Oil street, North Point $2.90 
– Green Hub, het oude politiebureau in Tai PO  
$3.10 – Stone Houses Family Garden,  dit maakte 

oorspronkelijke deel uit van  het Hau  

Wong Temple Village in Kowloon. $3.70 – PMQ was 

oorspronkelijk de huisvestiging van politie families  , 

gelegen op Holywood Road.  

$5 – Mallory street , de eerste gebouwen in Wanchai.   

  

 
    

16 mei 2017 – Plezier in de buitenlucht Hongkong is 

een drukke metropool en bekend voor het drukke 

leven.  Het is echter mogelijk om bij te komen van dit 

drukke leven. Om dit te benadrukken heeft de Hong 

Kong Post   een serie van 6 postzegels uitgebracht 

met open lucht recreatie al thema. De serie bestaat 

uit:  

$1.70 – Picknick en barbecue  

$2.20 – Fietsen  

$2.90 – Monumenten bezoeken  

$3.10 – Strandleven  

$3.70 – Wandelen $5 

– Fotografie  
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13 juni 2017 -  100 jaar Typhoon Signalen Het 

tyfoon waarschuwingssysteem, oorspronkelijk 

opgezet voor de maritieme wereld, is 

tegenwoordig algemeen in gebruik.  In 1917 

opgezet om windrichting en sterkte aan te geven 

met signalen 1 t/m 7. Na aanpassingen in 1931, 

1956 en 1973 bestaat het tegenwoordig uit 8 

signalen.  

Omdat systeem 100 jaar geleden is opgezet geeft 

Hongkong Post ter hiervan 5 zegels uit die het 

systeem en signalen afbeelden. De serie bestaat 

uit:  

$1.70 – Signal No.1 – Standby  

$2.20 – Signal No. 3 – Harde wind  

$2.90 – Signal No. 8 – Storm / orkaan wind $3.70 – 

Signal No. 9 – Toenemende Storm /  

orkaan wind  

$5.00 – Signal No. 10 –Typhoon  

Het velletje met een $10 zegel toont links het 

hijsen van de signalen bij het Hong Kong 

Observatory en aan rechterzijde de signalen zoals 

geldig in 1917, 1931 en 1973.  

 
    

20 juni 2017 – 20 jaar stationeren van Chinese 

troepen in Hongkong  

Een speciaal velletje met waarde $10 uitgegeven 

met het thema ’20e verjaardag van het 

stationeren van Chinese troepen in Hongkong’. 

Afgebeeld aan de rechterkant is het hoofdkwartier 

aan het Central Harbourfront.  
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1 Juli 2017  - 20 jaar Hong Kong Speciale 

Administratieve Regio  

Voor de viering van de 20e verjaardag van de 

oprichting van Hong Kong Special Administrative 

Region (SAR), de overdracht van Hong Kong aan 

China heeft de Hong Kong Post een serie van 4 

zegels uitgebracht met symbolische voorstellingen 

over de voorspoed van Hong Kong.  

Waardes: $1.70 - $2.90 - $3.70 - $5  

Op de zelfde datum is een gezamenlijke uitgifte van 

de Volksrepubliek en Hong Kong voor de zelfde 

gelegenheid uitgegeven. Zegel met waarde $ 1,70 in 

minivel van 10.  

  

  

 
  

18 Juli 2017  Children Stamps - The Five Senses We 

ervaren de wereld met onze vijf zintuigen die 

essentieel zijn voor leren en communicatie. De 

lichaamsdelen die voor die zintuigen mogelijk maken 

nl. Oor, Oog, Neus, Tong en Huid zenden hun signalen 

naar de hersenen.  In de serie met het thema 

‘kinderen’ heeft Hongkong Post een serie van 5 zegels 

uitgebracht.   

$1.70 – Horen;   $2.20 – Zien;   

$2.90 – Ruiken;   $3.70 – Smaak;   

$5.00 – Voelen   

$10.00 – Velletje met alle vijf zintuigen  

Het velletje is uitgevoerd met AR (Augmented Reality) 
met 3D afbeeldingen en informatie over het 
onderwerp.  De benodigde app om dat te zien  

‘HKPostStamps’ is in de IOS en Android store te 
vinden.  

 
17 augustus 2017 – Zeldzame planten in Hong Kong  

Hong Kong heeft veel zeldzame planten, om dit te 

onderstrepen heeft Hongkong Post een serie 

uitgebracht van 4 zegels met daarop vier soorten die 

in Hongkong voorkomen Afgebeeld zijn:  

$1.70 – Ilex graciliflora – een boom van 6 tot 9 meter 

die altijd groen is.  

$2.90 – Bulbophyllum bicoloris – Een geel/purper 

orchidee.  

$3.70 – Begonia hongkongensis – Uniek voor 

Hongkong, komt maar op 1 bergwand (Juijing 

Mountain) in Hong Kong voor. $5.00 – Illicium 

angustisepalum – een boom tot 3 meter hoog.  
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De serie werd al aangekondigd voor 23 maart,  

uitgesteld  vanwege  
drukfouten.   

  

 
    

5 september 2017 - Paintings and Calligraphy of 

Professor JAO Tsung-i  

Professor JAO Tsung-i, ook bekend onder de 

namen Bolian en Xuantang, is geboren in 

Chaozhou, Guangdong provincie. Als researcher 

heeft hij meer dan 100 boeken en over de 1000 

wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over het 

oude China, geschiedenis, literatuur, taal, religie, 

filosofie en kunst. Daarnaast is een expert in 

kalligrafie.  

Deze serie postzegels bestaat uit 6 afbeeldingen van 

schilderijen en teksten van zijn hand.   

Afgebeeld zijn :  

$1.70 – Pine Tree in Huangshan (1984).  

$2.20 – Pine Trees and Arhat  (1993).  

$2.90 – Five-character Couplet in Official Script  

$3.10 – Victoria Peak after the Rain (2010). $3.70 – 

Avalokitesvara after the style of Tang Dynasty 

(1998).   

$5 – Calligraphy in Bronze Script (z.j.) $10 

velletje – Four-screen Lotus Set (2011)  

maar  uitgifte  werd  

 
    

NT$ 10 Het huis van de familie Jia wordt op 

keizerlijk bevel doorzocht, voorbode van het uit de 

gratie raken van deze familie  

NT$ 25 Jia Zheng ziet dat Baoyu monnik is 

geworden  

  

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republic of China)  

  

een cirkel vormen. Beide dieren staan voor voorspoedigheid; de munt 
op de achtergrond staat voor geluk en overvloed.  

  

29 juni 2017 – Dromen van de Rode Kamer  Na eerdere uitgiften in 

2014-16 volgt een vierde reeks zegels met thema’s uit dit beroemde 

boek:  

   

15 juni 2017 – Draak en Feniks  

Om aan de toenemende vraag naar zegels met hoge 

waarden te voldoen wordt een nieuw zegel met de 

waarde NT$ 50 uitgegeven met het ontwerp van de 

draak en de feniks, die samen  

uitbundig feestje  

NT$ 5 Daiyu, doodziek van liefdesverdriet, verbrandt 

haar manuscripten, inclusief een dierbaar 

aandenken aan Baoyu, die met een ander gaat 

trouwen   
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1 augustus 2017 – Zegels voor diensten  Om 

wijzigingen in tarieven beter aan te kunnen heeft 

Taiwan al in 1991 zegels zonder waardeaanduiding 

uitgegeven, die bestemd waren voor een bepaalde 

postdienst. Nu zijn weer twee zulke zegels 

uitgegeven:  

-  Voor  drukwerk:  postduif  tegen  gele  

achtergrond houdt drukwerk in de snavel - Voor 

gewone brief: postduif tegen blauwe achtergrond 

houdt brief in de snavel  

  

 
9 augustus 2017 – Landschappen van Taiwan  Als 

derde serie met dit thema worden landschappen 

uit de Matsu archipel getoond. Die bestaat uit een 

aantal kleine eilandjes vlak onder de kust van de 

Volksrepubliek, bij de stad Fuzhou. De 

Volksrepubliek erkent het bestuur van deze 

eilanden door Taiwan niet. Er wonen op de 

eilanden dus, naast een aantal vissers, vooral 

Taiwanese militairen. Tegenwoordig is toerisme 

mogelijk, er kunnen zelfs 100 toeristen per dag 

van het vasteland naar toe. De zegels tonen:  

NT$ 5 De vuurtoren van het eiland Dongyin uit 1904, 

een nationaal monument die, vanwege de Europese 

bouwstijl, ook wel Dongyin Villa wordt genoemd  

NT$ 9 Het dorp Qinbi op het eiland Beigan, een oud 

stenen dorp  

NT$ 10 De Chinese gekuifde stern met zijn gele snavel  

met zwarte punt, is in de afgelopen jaren weer op 

Matsu te zien nadat lange tijd gedacht was dat hij 

uitgestorven was  

NT$ 20 ‘Blauwe tranen’, in het late voorjaar en 

vroege zomer gloeit de zee rond Matsu ‘s nachts 

blauw op door lichtgevende organismen.  

  

 
16 augustus 2017 – Zomer Universiade in Taipei Van 

19-30 augustus 2017 werden deze spelen gehouden, 

waaraan studenten uit 150 landen deelnamen. De 

mascotte van de spelen is Bravo Beer, die ook in 

verschillende gedaanten op de zegels en het velletje 

te zien is. De serie is uitgegeven in parallellogram 

vormige zegels, twee rijen van vier in de waarden van 

NT$ 5  en NT$ 15.   

Getoond worden acht populaire sporten waaraan 

Taiwanese sporters zullen deelnemen: gewichtheffen, 

boogschieten, atletiek, volleybal, taekwondo, 

tafeltennis, basketbal en honkbal. De zelfde sporten 

komen ook op het velletje (NT$ 25) terug.  
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6 september 2017 – Moderne gewassen inkt  

schilderijen  

Om de schoonheid en elegantie van schilderijen met 

deze typisch Chinese techniek te tonen worden 

werken gebruikt uit de collectie van het Nationaal 

Paleis Museum:  

NT$ 5 Ekster door Xu Beihong uit Jiangsu  

NT$  12  Makaak  door  Gao  Qifeng 

 uit Guangdong  

NT$ 15 Bergscene door Huang Chun-pi uit Guangdong  

NT$ 25 Uitbundig groeiende pompoenplanten door 

Qi Bashi uit Hunan  

  

 
  

20 september 2017 – Vruchten (4e serie) Na eerdere 

uitgiften uit 2016 en 2017 een vierde serie met drie 

vruchten:  

NT$ 3 Peer, in dit geval de Aziatische Hosui peer, 

sappig en zoet met rood-gouden schil NT$ 6 De 

rozenappel (Djamboe Semarang) is uit Indonesië 

afkomstig, maar wordt inmiddels ook op veel andere 

plaatsen geteeld. De vruchten zijn rijp wasachtig en 

crèmekleurig, groenig-wit of lichtrood van kleur. De 

schil is dun en het vruchtvlees is wit, sponsachtig, 

sappig en smaakt zoet tot mild zoetzuur. NT$ 8 

Banaan, behoeft geen toelichting  

NT$ 28 Pomelo, lijkt sterk op de grapefruit  

  

20 september 2017 – 30 jaar betrekkingen met het 

vasteland  

In 1987 werd voor het eerst gezinshereniging met 

mensen van het vaste land toegestaan. Dit jaar staat 

dus voor 30 jaar betrekkingen tussen beide zijden van 

de Golf van Taiwan. In die tijd zijn de betrekkingen 

uitgebreid op het terrein van post, handel, toerisme 

en familiebetrekkingen. Ook op het gebied van 

onderwijs, wetenschap en sport zijn de betrekkingen 

verdiept. Twee zegels:  

  

 
    

NT$ 9 Verbindingen over de zee en door de lucht met 

getal 30  

NT$ 28 Symbolische brug over de golf staat voor het 

opbouwen van betrekkingen  

  

 
    

11 oktober 2017 – Vogelbescherming  
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De waterfazant (Hydrophasianus chirurgus) is een 

vrij zeldzame vogel die in Aziatische draslanden 

voorkomt. Afbeeldingen van deze vogels op twee 

velletjes met in totaal vijf zegels: NT$ 5 Dansen in 

de lucht worden in de paartijd door mannetjes 

vertoond om hun territorium af te bakenen  

NT$ 5 Broeden: het nest op drijvende bladeren 

heeft meestal vier eieren, die door het mannetje 

worden uitgebroed  

NT$ 10 De kuikens verzorgen; de vader voedt de 

kuikens die na 3-4 weken broeden uitkomen. Niet 

lang daarna gaan ze al met de ouders op pad over 

de bladeren  

NT$ 10 Jonge vogels die kunnen vliegen en 

zelfstandig overleven  

NT$ 32 Op het tweede velletje verzorgt een 

waterfazant zich op zijn gemak in een veld 

waterkastanjes.  

  

 
    

16 november 2017 – Wilde orchideeën Nieuwe 

waarde in deze serie, ten gevolge van tarief 

wijzigingen:  

NT$ 35 Cheirostylis octodactyla groeit op de grond 

in de vochtige bossen in de bergen en heeft kleine 

witte bloemen van 1 cm of minder.  

  

 
    

16 november 2017 – 100 jaar Business  

University Taipei  

De National Taipei University of Business (NTUB) 

was de eerste economische universiteit van het 

land. Hij werd in 1917 gesticht als ‘Taiwan 

handelsschool van de Gouverneur’. In de 

afgelopen 100 jaar zijn er vele zakenmensen 

opgeleid, die een belangrijke bijdrage aan de 

ontwikkeling van het land hebben geleverd. Twee 

zegels:  

NT$ 8 Het schoolgebouw uit de Japanse tijd, 

badend in goud  

NT$ 28 Het huidige gebouw tegen een paarse 

achtergrond die staat voor zijn gerichtheid op de 

toekomst  

  

 
    

1 december 2017 – Jaar van de Hond De 

nieuwjaarszegels voor 2018 staan in het teken van 

het Jaar van de Hond. De frankeerwaarden zijn 

aangepast aan de gestegen posttarieven. De 

ontwerpen zijn als papierknipsels weergegeven:  

NT$ 6 De gouden hond verwelkomt het voorjaar en 

brengt geluk   

NT$ 13 Gouden hond met pioenrozen zorgt voor 

rijkdom en voorspoed in het nieuwe jaar  
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NT$ 15 (velletje) Gouden hond met pruimenbloesem, 

die in het voorjaar bloeit als blaffende honden het 

nieuwe jaar verwelkomen, staat voor het uitkomen 

van alle wensen voor het nieuwe jaar.
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Gelegenheidsvelletje  
  

 

Het velletje met voor dat doel uitgegeven ‘persoonlijke  postzegels’  dat 
 hiernaast  is afgebeeld, is uitgegeven ter gelegenheid van Vaderdag. Het is duidelijk 
dat men het ook in China belangrijk vindt dat vaders met hun kinderen van alles gaan 
ondernemen. Het velletje is te zien als een pleidooi voor een goed evenwicht tussen werk 
en zorgtaken.   
Of het idee van een ‘papadag’ nu in China ook al is doorgedrongen weten we niet.   
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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. 
 

mailto:info@dandotra.com
mailto:sb128522@hotmail.com


  

  

China Filatelie 2017  41  

 

 

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 78e veiling werd op 15 en 16 december 2017 gehouden.  

Ook deze veiling had weer een ruim aantal kavels uit China en de rest 

van Azië. Hieronder een voorbeeld: 

  

 

 

Kavel 530 – Briefkaart met bijfrankering in februari 1913 verzonden van Changhai via 

Moukden naar Antwerpen – inzet € 100 
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Postzegelveiling Rijnmond – altijd een breed aanbod, deskundige 

verkaveling en veel internationale klanten. 

Neem contact met ons op over verkoopmogelijkheden.  

Inbreng voor onze komende veiling in juni is welkom. 

  

 


