
            DUPLEX CANCELS USA

In 1860 werd door de Amerikaanse Post bevolen om alleen nog maar zogenaamde DUPLEX CANCELS toe
te passen om de poststukken mee af te stempelen. Daarvoor had elke grote plaats een eigen stempel de
zogenaamde TOWN CANCELS ( stadsstempel ). Hierdoor ontstond er een ratjetoe aan diverse stempels.
Ze komen in voor in ronde vorm, rechthoekige vorm, gebogen vorm, achtkantige vorm etc. Sommigen waren
voorzien van weelderige versieringen, waardoor de datum, amper nog leesbaar was. De Amerikaanse Post
vond dat het stempel goed leesbaar naast de postzegel moet komen. Deze wens was aanleiding tot het
ontstaan van de " Duplex Cancel ". De Duplex cancel is een tweestempel stempel, bestaande uit twee delen
een postmerkstempel met datum en plaatsnaam en een vernietigingsstempel met meestal een nummer.
Het nummer verwees naar kantoor van afstempeling.

Stempels van de eerste jaren van het nieuwe reglement zijn moeilijk te 
vinden en erg schaars. Dit werd veroorzaakt door dat er van 1861 tot 1865
de Amerikaanse Burgeroorlog woedde. Na de verkiezing van Abraham
Lincoln tot President van van Verenigde Staten ( US ) van Amerika in maart
1861, scheidden 11 zuidelijke staten zich af van de US en vormde de
zogenaamde " Confederate States of America ", de overblijvende staten
steunde de federale overheid de " Union " genaamd. Zowel de noordelijke
als de zuidelijke staten gaven ten tijde van de burgeroorlog eigen Post-
zegels uit met eigen stempels.

Hiernaast een brief verzonden op 16
augustus 1863 van Richmond (Virginia)
door de Confederatie. De zegel op de 
brief is ook een confederatiezegel.

Na de burgeroorlog kwam langzaam het 
gebruik van het duplex stempel op gang.

Het was de bedoeling dat het postmerkstempel links naast het zegel gestempeld werd en het vernietigings-
stempel op de postzegel ( postzegelindruk ) werd geplaatst. Dit vernietigingsstempel wordt in Amerika
" Foodprint killer " genoemd, omdat de afdruk op een schoenzool lijkt. In Engeland en zijn Koloniën werd deze
afstempeling en vernietiging ook toegepast. Naast de foodprint werd er ook een " Target killer " toegepast,
ook wel ringstempel genoemd, of schietschijfstempel, in het Amerikaans " Ring stamp " of " Bull's eye.
Ze komen voor met en zonder nummer.

       Engels duplex cancel
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De echte " duplex cancels " werden alleen door de grote postkantoren gebruikt, de kleinere postkantoren
werden gevraagd zelf tot een oplossing te komen voor het vernietigen van de postzegel ( postzegelbeelden).
Aanvankelijk werd het aan de postmasters overgelaten om stempels te laten maken of stempels zelf te
snijden. Vele namen hiervoor een stukje kurk, rubber of hout en maakte dat passend in een houder die door
het Post Office Department ervoor beschikbaar was gesteld. De postkantoortjes sneden  een eenvoudig
figuur uit de kurk van een wijnfles ( Cork cancellations " ) en deze werd als los stempel gebruikt om de
postzegels te ontwaarden.
 
En zo ontstonden de " Fancy Stempels " ( Fancy cancellations ).
De figuren waren meestentijds eenvoudige ( meetkundige ) afbeeldingen, kruizen, driehoeken, tralies, sterren
ruitjes en kegeltjes.

In de jaren 1865 tot 1873 was John W.Hill de postmaster van de plaats Waterbury ( Connenticut ). Door zijn
artistieke achtergrond was hij een meester in het ontwerpen van diverse vernietigingsstempels. We komen
van hem ook vele stempels tegen.

              Nog enige voorbeelden

Bronnen.
Filavaria.nl Samenstelling.
Google J.J.P van der Vat
Wikipedia jjpvdvat@gmail.com

5



                     TAIWAN

HISTORIE

Taiwan is een eiland in Oost-Azië, alsmede de gebruikelijke
aanduiding van een daar gevestigde, de facto  soevereine staat
die zich formeel de Republiek China ( Jhönghuá Minguó of
Zhönghuá Minguó ) noemt. Als politieke entiteit bestaat de deze
Republiek China vooral uit het genoemde eiland, maar zij heeft
ook de eilanden Kinmen, Matsu en Wucion onder controle.
Deze liggen vlak voor de kust van het Chinese vasteland. Tot
het eind van de Tweede Wereldoorlog werd Taiwan internationaal
vooral als Formosa aangeduid en was het een Japanse kolonie.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Taiwan overgedragen aan de
toenmalige Republiek China, met de regeringszetel Peking.
De toen nationalistische Chinese regering, onder leiding van 
Tsjang Kai-sjek werd bestreden door de Chinese Communisten,
onder leiding van Mao Zedong. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
vochten de beide partijen metelkaar tegen de Japaners, nadien
streden ze weer tegen elkaar. In 1949 verdreven de Communisten
hun tegenstanders van het vasteland van China naar Taiwan.
Toen werd China een " Volksrepubliek ". Onder zware druk, vaak
ook economische van China hebben meer en meer landen hun
diplomatieke betrekkingen met Taiwan moeten opzeggen. China
staat niet toe dat landen betekkingen met beide landen tegelijk
onderhouden. Ook door Nederland en België kon de regering
in Taipei niet worden erkend. Echter 23 landen hebben de
Republiek China " Taiwan " wel erkend, Vaticaanstad is een bekend bondgenoot van de Republiek China.

TAIWAN, EEN OPSTANDIGE PROVINCIE ?

Het eiland Taiwan ligt 160 kilometer ten zuidoosten van China, tussen de straat van Taiwan en de Filippijnse 
Zee. De opperlakte an Taiwan is 36.000 vierkanten kilometer. Taiwan is daarmee iets kleiner als Nederland.
De hoofdstad is Taipé, dat ligt op de noordelijkste punt van het eiland. Aan de westkust ligt een smalle strook
vruchtbare grond waar 90% van de gehele bevolking woont. De totale bevolking telt ± 21 miljoen inwoners.
Het oosten van Taiwan bestaat voornamelijk uit grillig, rotsachtig kustgebied. Tussen de twee kusten ligt
een breed gebergte. Formosa is de vroegere naam voor het huidige Taiwan. In 1583 voer een Porugees schip
langs het eiland, dat indertijd door de bewoners Tapanga werd genoemd. De kaptein vanhet schip noemde het 
eiland " Iiha Formosa, Porugees voor Prachtig Eiland ". In 1624 vestigde de Verenigde Oostindische Compagnie
 VOC zich op het eiland omdat op het vasteland van China destijds Gathay genoemd dit verboden was.
Het bestuur werd gevoerd vanuit een fort genaamd Fort Zeelandia in de kustplaats Tainan.

De VOC organiseerde het onderwijs, wat
inhield dat de inheemse bevolking tot het
Christendom werd bekeerd. Er werden op
het eiland vele suikerriet plantages aan-
gelegd. Door het economische succes
van de VOC in de rietsuikerhandel
vestigde er zich vanaf 1635 ook steeds meer 
Chineese opstandelingen en huurarbeiders.
Toen rond 1645 er op het vaste land een
burgeroorlog uitbrak waardoor de Ming-
dynastie door de Ching-dynastie werd
verdreven, trok er een groot guerrillaleger
van opstandelingenleider Tsjeng Tsjeng-kung
allias Coxinga, naar het eiland en ging de
strijd aan met de VOC. In 1662 viel Ford

Fort Zeelandia op een oude tekening uit 1635. Zeelandia waarna de VOC het voor gezien 
hield en vertrok uit Taiwan.
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DE REVOLUTIE EN DE OPHEFFING VAN HET CHINEESE KEIZERRRIJK

Tot 1683 regeerde Coxinga zijn Koningkrijk van Tungning, waarna de Chinezen het eilamd inlijfden. In 1887
werd het een provincie van China. In 1895 werd Formosa na de Eerste Japans-Chineese Oorlog door Japan
bezet en omgevormd in de satellietstaat Koningkrijk Taiwan. Dit duurde tot na de Tweede Wereldoorlog.

Dr.Sun Yat-Sen ( 12-11-1866 - 22-2 1925 ) was de grondlegger van het Republiekijnse China.

            Dr.Sun Yat-sen Taiwan    Dr.Sun Yat-sen China    Dr.Sun Yat-sen USA

Dr.Sun Yat-sen, die een opleiding als arts had gehad op Hawaii, vond dat China moest moderniseren naar
Westers model. En dus moest de Keizer worden afgezet. Op 29 december 1911 word Dr.Sun Yat-sen tot
president van de Chinese Republiek gekozen. Dr.Sun Yat-sen doopte de Revolutionaire Liga tot de KMT,
Kwomintang ( Volkspartij ). DE keizer trad af op 1 januari 1912. Zowel de Chinese Communisten van Mao
Zedong als de nationalisten van Chiang Kai-shek beschouwen Dr.Sun Yat-sen als de Vader des Vadersland.
Zowel in China als op Taiwan bevinden zich standbeelden en herdenkingscentra voor Dr.Sun Yat-sen. Chiang
Kai -shek riep Dr.Sun Yat-sen in 1940 uit tot Grondlegger van de Chinese Republiek.

Mao Zedong ( 26-12-1893 - 9-9-1976 ) was een Chinees politicus en de
partijleider. Mao en zijn Rode Boekje was decennialang het gezicht van de 
Volksrepubliek China.
Mao Zedong ( in Nederlands Mao Tse-tung ) was de leider van de
Communisische Partij van China ( CCP ) vanaf 1935. Mao leidde het land
op dictatoriale wijze, met de Culturele Revolutie als dieptepunt.

De Culturele Revolutie was feitelijk niets anders dan een poging van Mao
het intellectuele leven, met alle kritische geluiden van dien, in de kiem
te smoren om zo het communisme te behouden.
Tijdens Mao zijn bewind kwamen dan ook miljoenen mensen om het leven.
Wel steeg tijdens zijn bewind de levensverwachting in China van 35 jaar
in 1949 tot 79 jaar in 1970.

     China 1950.Mao Zedong.
     Uitroeping volksrepubliek.

Chiang Kai-shek ( 31-10-1887 - 5-4-1975 ) was een Chinees nationalistisch
politicus, hij kwam uit de gezeten burgerij. Hij sloot zich aan bij de Revolutionaire
Liga van Dr.Sin Yat-sen, wat later ( 1911 ) tot Kwomintang werd gedoopt. Chiang 
werd door president Dr.Sin Yat-sen voorbestemd om hem op te volgen en werd
naar Rusland gestuurd voor een gedegen militaire opleiding. Na de dood van
Dr.Sun Yat-sen in 1925 lukte het Chiang echter niet om de macht te grijpen
door omstandigheden met de plaatselijke krijgsheren en met de Jappaners.
Pas in 1943 werd Generaal Chiang gekozen tot president van China. Na de 
tweede wereldoorlog ontstond een breuk tussen de nationalisten van Chiang
en de communisten van Mao Zedong. Chiang Kai-shek vluchtte naar Taiwan.
Daarna is het nooit meer goed gekomen tussen beide partijen. Allebei
eistten ze ook het presidentschap op. Taiwan 1958. Chiang Kai-shek.

    Inspecteerd de troepen.
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DE REVOLUTIE

De KMT, Kwomintang ( Volkspartij ) werd in 1911 opgericht, de partij kwam voort uit de Revolutionaire Liga
van Dr.Sun Yat-sen. De MTM was gebaseerd op Democratie, volkswelvaart en nationalisme, de zogeheten
Drie principes van het volk. Na de tweede wereldoorlog wordt, door het verlies van de Japanners, Taiwan weer
verenigd met het China op het vaste land. Dit wordt nog eens verduidelijkt op de Chinese postzegel uit 1947.
De Chinese vlag wordt geplant op de plattegrond van Taiwan.

Aan het einde van de Chinese Burgeroorlog ( 1927-1949 ) vluchtte de KMT,
de Chinese nationalisten onder leiding van Chiang Kai-shek, nadat de
communisten de oorlog gewonnen hadden, naar Taiwan. Ruim 700.000 
vertegenwoordigers van de KMT elite en zo'n 
800.000 militairen stromen in op de van oorsprong
wonende bevolking van 6 miljoen inwoners.
Deze 'mainlanders' vestigden een harde KMT
dictatuur. De KMT bleef het gezag over het
ondeelbare China, de Republiek China opeisen.
In 1956 komt er een postzegel uit met daarop
de oude manier ( boven ) en de nieuwe manier
( onder ) van postbezorging. Op de kaart die hier

afgebeeld is staat heel China en rechtsonderin het eiland Taiwan. De nationalist
Chiang Kai-shek beschouwt zich nog steeds president van het gehele China.
Het nu over het vasteland van China regerende communistische regime eist
hetzelfde op onder de naam Volksrepubliek China, maar beide regimes slaagden er niet in om Taiwan en het
vasteland van China onder één regering en vlag te brengen. 

China blijft Taiwan als een afvallige provincie van het groot Chinese rijk beschouwen.

◄ Eerbetoon aan Mao voor zijn
    Rode Boekje in 1968.
    Volksrepubliek China.

Eerbetoon aan Mao voor     ►
de vernieuwe grondwet in 1954.
Volksrepubliek China.

◄ Republiek China ( Taiwan )
    Promotie Tandenpoetsen
    1982.

Republiek China ( Taiwan )  ►
Vlag, Eiland, techniek.
1985.

◄ In februari 2007 veranderde de naam
    Republiek China in Taiwan. Dit duurde
    28-2-2007 tot 20-5-2008. De nieuwe
    regering keerde weer terug naar de
    oude naam Republic of China,Taiwan.
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