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PETER LANG, MOTIVGRUPPE MUSIK E.V.

Moderne Chinese postwaardestukken 
in een thematische tentoonstelling

Het vinden van geschikte poststukken/postwaardestuk-
ken voor een thematische tentoonstelling is nog nooit 
zo gemakkelijk geweest als vandaag de dag. 
Op websites als eBay of Delcampe vindt men al snel 
voor elk thema een grote verscheidenheid aan stukken. 
Het probleem is echter vaak de beoordeling van het ma-
teriaal: is datgene wat ik heb gevonden, van een officiële 
postinstantie afkomstig en daarmee geschikt voor mijn 
tentoonstelling, of gaat het daarentegen om privépro-
ducten die ik in een thematische tentoonstelling minder 
goed of niet kan gebruiken.

Een gebied dat voor een verzamelaar erg moeilijk te door-
gronden is, wordt gevormd door de talrijke postwaar-
destukken van de Volksrepubliek China. Toch kan men 

1a en 1b

vinden in een Chinese catalogus met 
postwaardestukken.

De kaart van afbeelding 1a en b (Chi-
nese muzieknotatie m.b.v. cijfers: jianpu) 
lijkt in orde, maar is een uitzonde-
ring: type ‘JYC’ staat niet in de tabel.

Het registratienummer is op de voor-
zijde of de achterkant van het stuk te 
vinden volgens het volgende schema:
<type> <serienummer> <aantal 
kaarten> <volgnummer van de serie> 
<jaartal> <eventueel lettertype> .
Voorbeeld 2a en b: TP2(4-3) 1994: = 
speciale postwaardestukken reeks 2; 
kaart 3 van 4; editie 1994 (Mei  
Lang Fang in de opera “The Drunken 
Beauty“);

2a en 2b

deze stukken 
klasseren daar 
alle postwaarde-
stukken die door 
de Chinese Post 
zijn uitgegeven 
(of door een of-
ficiële agentuur) 
te herkennen 
zijn aan type-
aanduidingen en 
registratienum-
mers.

Een overzicht 
van de type-
aanduidingen 
(zie tabel) is te 
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5a en 5b

voorbeeld 3a en b: YP-0535 (56-17): 
= provincie postwaardestukken; 
kaart 17 van 56 (traditionele Kazakse 
kleding met strijkinstrument kobyz).

De loterijkaarten spelen hierbij een 
speciale rol. Deze kaarten werden 
uitgegeven vanaf 1 december 1991 
(als ingedrukte zegel: de aap; 1992 
was het jaar van de aap). De kaarten 
(met binnenlands tarief) werden ver-
kocht met een loterijtoeslag. Meestal 
verzond men deze kaarten met het 
scheurlabel en met een beetje geluk 
kon de ontvanger na de loting op de 
laatste dag van het Chinese Nieuw-
jaar op zijn postkantoor een prijs tot 
5000 yuan ophalen. De loterij wordt 
geleid door de ‘China Welfare Lot-
tery’ onder toezicht van het Ministe-
rie van Financiën. Van 1992 tot 2009 
waren er landelijk slechts een paar 
motieven die allemaal zijn afgebeeld 
in de Chinese catalogus van post-
waardestukken. De ingedrukte zegel 
laat het jaarlijkse sterrenbeeld van 
de dierenriem zien (1992 aap; 1993 
haan; 1994 hond; 1995 varken etc.) 
Aangezien bij de nieuwe loterijwet uit 
2010 de gelegenheid geboden wordt 
om ook bij andere gelegenheden een 
loterij te houden, kan men sindsdien 
ook andere ingedrukte zegels vinden.

Bij de loterijkaarten kan men na-
tionale en regionale kaarten on-
derscheiden. De nationale kaarten 
waren op elk postkantoor verkrijg-

3a en 3b

4a en 4b

baar en tonen sinds 1996 een registratienum-
mer op de beeldzijde met het volgende schema:
HP <jaar> (nummer) of HP <jaar> <serie> 
(nummer).
Voorbeeld 4a en b: HP 2002 C (4-3) =  
nieuwjaarsloterij 2002; serie C (kaart 3 van 4) 
(muzikant met bekkens en gong).
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6a en 6b

7a en 7b

De regionale kaarten werden hoofd-
zakelijk door bedrijven bij een van 
de regionale reclame-agentschappen 
besteld en als nieuwjaarsgroet aan 
werknemers en klanten verdeeld. Alle 
toegevoegde druk op de regionale 
kaarten is door de posterijen goed-
gekeurd en ze bevatten op de beeld-
zijde een registratienummer volgens 
het volgende schema:
nieuwjaarskaarten: 
<jaar> - <agentschap> (BK) –  
afbeelding – eventueel volgnummer;
regionaal toegevoegde druk op 
kaarten:
<jaar> – <agentschap> (BK) –  
afbeelding – eventueel volgnummer;
andere loterijkaarten: 
<jaar> – <agentschap> (PG) –  
afbeelding – eventueel volgnummer.
Voorbeeld 5a en b: 2008-2701 (BK) 
- 1546 (2-1) = uitgave 2008; agent-
schap 2701; nieuwjaarsloterij; serie 
1546 (afbeelding 1 van 2) (Dolly 
Parton met Richard Dennison tijden het 
zingen van “Baby it’s cold outside”).
Voorbeeld 6a en b: 2000 - agent-
schap - (PG) - 0067 (4-1) = uitgave 
2000; agentschap; andere loterij; 
serie 0067 (afbeelding 1 van 4) 
(saxofoon).

Opmerking: het nummer van het 
agentschap kan in sommige gevallen 
ook aangegeven worden door een 
enkel Chinees teken.

Alle illustraties op kaarten met de 
eerder genoemde registratienum-
mers aan de beeldzijde zijn onder 

8a en 8b

auspiciën van de Chinese Post uitgegeven en zijn in een 
thematische tentoonstellingsverzameling bruikbaar. 
Kaarten zonder registratienummer zijn door particulie-
ren, handelaren, bedrijven of verenigingen zonder goed-
keuring van de Chinese Post uitgegeven. Het zijn meestal 
officiële postwaardestukken met privé-opdrukken, die 
men in thematische tentoonstelling beter niet kan opne-
men. 

Voorbeelden: 7a en b (vleugel uit 1862) en 8a en b (scene 
uit Chinese opera), waarop wel registratienummers, maar 
geen typeaanduidingen voorkomen.

Voor de kaarten ná 2008 met een registratienummer 
aan de beeldzijde zonder typecode is de procedure met 
betrekking tot postgoedkeuring nog niet duidelijk en 
behoeft nader onderzoek. 

□

vertaald en geïllustreerd door Arnold van Berkel


