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53e jaargang no. 196                         April 2021 

 

Redactioneel 
Het voorjaar laat zich duidelijk zien, dus het is 

hoog tijd voor het eerste nummer van de nieuwe 

jaargang van ons blad, de 53e alweer!  

Het blijft een bijzondere tijd, waarin we elkaar in 

het kader van de studiegroep (en ook overigens) 

al meer dan een jaar niet kunnen ontmoeten. We 

houden de blik gericht op het einde van de tunnel 

die nu toch echt in zicht gaat komen (hopen we). 

Uw redacteur heeft in ieder geval zijn eerste prik 

al kunnen halen. Dat geeft hoop dat we elkaar 

binnen afzienbare tijd inderdaad weer in levenden 

lijve zullen kunnen ontmoeten. 

Inmiddels moet u het nog even doen met mailtjes 

van de secretaris, met de nieuwtjes, met onze 

veiling en met het blad!  

In dit nummer is weer van alles te vinden. Het 

stuk over de Officially Sealed Labels uit het vorig 

nummer krijgt zijn vervolg met een bespreking 

van de labels die in de Volksrepubliek zijn 

gebruikt. Ook wordt de historie van het 

overmaken van geld via postwissels in China uit 

de doeken gedaan. Marc Symens deelt met ons 

een aantal interessante zaken over de zegels die 

gemaakt werden voor de beoogde Belgische post 

in China (die er overigens nooit echt gekomen is). 

Ook toont hij enkele items die in verband staan 

met een specifieke spoorlijn in China. De 

Olympische Spelen van 2020 zijn nog niet 

gehouden, maar voor China zijn de ogen al op de 

Winterspelen van 2022 in Beijing gericht en dat 

werpt zijn filatelistische schaduw vooruit… 

De vaste rubrieken completeren dit nummer weer.  
 

Bestuursmededelingen 
 

Net zoals in het laatste nummer zijn er geen 

verslagen van vergaderingen te plaatsen. Het 

duurt nu al een jaar dat we niet bijeen kunnen 

komen, de april vergadering is al geschrapt en we 

zullen ook de vergadering in juni nog niet door 

laten gaan; de situatie blijft voorlopig nog even te 

onzeker. Maar we mogen er wel van uit gaan dat 

we in de zomer allemaal onze vaccinatie gehad 

(kunnen) hebben en dat het op 4 september 

eindelijk weer mogelijk zal zijn elkaar (na 1½ 

jaar) weer persoonlijk te ontmoeten. U krijgt 

daarvoor natuurlijk nog de uitnodiging. 

In het bericht over de afgelasting van de 

Jaarvergadering zijn al een aantal dingen gemeld 

die anders in die vergadering aan de orde waren 

gekomen. Het bestuur is ervan uit gegaan dat er 

geen bezwaren zouden bestaan tegen herbe-

noeming van Jos Daanen en Dick van Eijl in het 

bestuur. Ook hebben we de leden de financiële 

verantwoording over 2019 en 2020 de begroting 

voor 2021 voorgelegd. Daarbij geldt (nog steeds) 

de kanttekening dat die nog niet zijn goedgekeurd 

door de kascommissie, vanwege ziekte van één 

van de leden. In ieder geval zijn er vanuit de leden 

op beide punten geen vragen bij het Bestuur 

binnengekomen. Overigens kan nog worden 

vermeld dat voor de veiling van 3 april jl. zich 

drie schriftelijke bieders hebben gemeld en er 

werden 47 kavels verkocht, 53 kavels gingen dus 

retour. 
 

Jaarverslag over 2020 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, niet alleen 

voor onze Studiegroep. Voor het eerst in ons 

bestaan hebben we een reeks bijeenkomsten 

moeten afgelasten. Gelukkig konden de veiling en 

nieuwtjesdienst wel doordraaien en is het Bulletin 

verschenen, maar de bijeenkomsten blijven een 

belangrijke ruggengraat voor onze Studiegroep. 

Uit de Jaarrekening (die de leden gekregen 

hebben met het bericht van afgelasting van de 

jaarvergadering) hebt u kunnen opmaken dat de 

studiegroep ook het afgelopen jaar met een 

negatief saldo heeft afgesloten, ondanks dat de 

kosten voor de bijeenkomsten (uiteraard) een stuk 

lager uitkwamen dan begroot. Onder de huidige 

omstandigheden (met name de lage rente) is het 

erg moeilijk tot een sluitende begroting te komen 
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zonder contributieverhoging. In het licht van de 

kapitaalspositie van de club heeft het bestuur daar 

niet voor gekozen. 

In 2020 was het aantal leden 94, we hebben in dit 

jaar wel enkele nieuwe leden kunnen begroeten, 

maar we verloren er ook enkele, waaronder Ger 

van Driel, trouw bezoeker van onze bijeen-

komsten, die begin 2020 overleed. 

De nieuwtjesdienst verspreidde in 2020, jaar van 

de Rat, drie zendingen nieuwtjes van de Volks-

republiek China. Er zijn 27 series geleverd 

inclusief twee nieuwjaar wenszegels zonder 

codering, vier blokjes, één postzegelboekje en zes 

minivelletjes. Teleurstellend was te vernemen dat 

de op 11 mei uitgebrachte Covid-19 zegels en de 

bijbehorende FDC niet aan overzeese klanten 

geleverd worden. 

De jaargang 2020 van het Bulletin telde weer eens 

vier nummers, wat in belangrijke mate te danken 

was aan de tijd die auteurs aan studie konden 

besteden dankzij de Corona maatregelen. Zonder 

anderen tekort te willen doen moet daarbij Marc 

Symens genoemd worden, die dit jaar een hele 

reeks bijdragen leverde. Jozef Wagemakers en 

Hendrik Oranje leverden ook belangrijke 

bijdragen aan verschillende artikelen en Dick van 

Eijl en Willem Terlouw leverden hun vaste 

bijdragen aan de nieuwtjes. De redactie blijft 

afhankelijk van bijdragen vanuit de leden om een 

interessant blad samen te stellen. 

De bibliotheek blijft een rijke bron van kennis 

over ons verzamelgebied. Er wordt (te) weinig 

van gebruik gemaakt, maar voor het Bulletin is 

het een onmisbare bron. Jozef Wagemakers helpt 

u graag met alle vragen die dieper graven dan wat 

in de catalogi te vinden is! 

Ook in 2020 is de vereniging enkele malen 

gevraagd te bemiddelen bij het afwikkelen van 

collecties van overleden verzamelaars; dat heeft 

ook geleid tot aankoop van nieuw materiaal voor 

onze veiling. Mede daardoor heeft de veiling in 

het afgelopen jaar kunnen doordraaien, zij het 

alleen voor schriftelijke biedingen. Ondanks dat 

zijn in de vijf veilingen samen 59% van de kavels 

verkocht, vrijwel evenveel als in 2019.  
 

Presentje van de Chinese post 

Zoals u ook van de afgelopen jaren gewend bent 

krijgten onze leden bij dit nummer weer een 

exemplaar van een nieuwjaarsvelletje van vorig 

jaar, 2020, het jaar van de Rat. Wij krijgen die als 

trouwe klant van de Chinese filatelistische dienst. 
 

 
 

Gelegenheids-

velletjes met 

speciale zegels 

Uitgegeven t.g.v. 

Moederdag 

(links)  

en de  

Roze 

lentebloesem van 

Shenzhou 

(rechts) 
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Als ik je wat geld stuur… 
 

Sylvain Vivance  
 

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in La 

Philatelie Chinoise # 135 (2020) en is met 

toestemming van de auteur vertaald. Het is 

aangevuld met gegevens en afbeeldingen uit het 

archief van onze bibliothecaris, Jozef 

Wagemakers. 
 

Geld overmaken via een postwissel, om goederen 

te betalen of om een geschenk te geven aan een 

familielid, is tegenwoordig niet erg gebruikelijk. 

Maar er was een tijd dat deze postdienst veel 

gebruikt werd. Net als het postspaargeld waaraan 

het was gekoppeld, kende het verzenden of 

overmaken van geld zijn hoogtijdagen in de 

Chinese postdienst.  
 

Een stukje geschiedenis  

In China werd op 20 februari 1897 door de 

regering de postadministratie opgericht. Een van 

de functies is het verzenden van geld. Deze dienst 

begon officieel op 1 januari 1898 onder de naam 

"Remittance Receipt Service". Op 24 augustus 

1928 richtte het hoofdkantoor van de 

postadministratie een afdeling Fondsen-

overdracht op om deze dienst uit te voeren. Op 15 

maart 1930 werd deze afdeling vervangen door 

een afdeling Sparen en Fondsenoverdracht. Die 

zorgt voor postsparen, overmakingen, verzeke-

ringen en het innen van transportkosten. Deze 

diensten en de eigenlijke postactiviteiten zijn 

gescheiden. De postdienst zal echter betrokken 

blijven bij sparen en overmakingen. De 

administratieve lasten zijn enorm en worden niet 

gecompenseerd door de omzet. Het resultaat is 

dat de postdienst tegen economische problemen 

oploopt. Bovendien krijgt het te maken met 

besluitvormingskeuzes over het al dan niet 

samenvoegen of scheiden van de postspaar- en 

overmakingsdiensten (postwissel) en de post-

dienst. In 1947 werd een commissie aangesteld 

om methoden te bestuderen om alle post-

activiteiten te combineren. Dat is daarna ook 

gebeurd, met positief resultaat. 
 

Overmakingsformulieren 

In eerste instantie werd een "proef" -formulier 

uitgegeven dat beperkt is tot $ 10. Aan de 

linkerkant van dit document zijn de postzegels 

geplakt gelijk aan het te verzenden bedrag, en aan 

de rechterkant zijn de postzegels geplakt die 

overeenkomen met de servicekosten en het 

omwisselingsverschil. Wanneer de postwissel is 

geïnd, worden de postzegels afgestempeld en 

wordt het document geregistreerd door het 

betaalkantoor.  

Op 20 december 2020 werd zo’n proefformulier 

geveild bij de veiling van Siegel, en niet zomaar 

een. Het gaat om het allereerste in Peking 

gebruikte formulier. 
 

 
 

Het is een postwissel van $ 4.00 naar Tientsin; 

links zijn twee zegels van $ 2.00 van de Imperial 

Chinese Post serie geplakt, maar nog niet 

afgestempeld, rechts zit een paarje 4 c zegels voor 

de kosten van de overmaking, afgestempeld met 

een ‘dollar chop’ stempel van Peking op 1 januari 

1898. Het nummer van het formulier (linksboven) 

is 1 en rechtsboven staat dat het ook het eerste 

formulier is dat naar Tientsin is verzonden. De 

handtekening onder het formulier is die van E. 

Encarnacao, de postdirecteur in Peking, die het 

waarschijnlijk vanwege de speciale gelegenheid 

zelf heeft ondertekend. Het formulier is niet geïnd 

(en daarom ook bewaard gebleven). Dit formulier 

is één van de 47 bekende formulieren van dit type 

en het enige daarvan dat op de eerste dag is 

gebruikt (het volgende dateert van een maand 

later). Al vrijwel even opmerkelijk is onderstaand 

voorbeeld van een formulier dat wél geïnd is, een 

postwissel voor $ 10.00 (het maximum bedrag) 

van Kiaochow naar Peking op 19 september 

1903. We zien dat het nummer 358 is dat (dat 

jaar) vanuit Kiaochow is verstuurd en het 25e dat 

naar Peking is gegaan.  
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De zegels zijn nu (volgens voorschrift) vernietigd 

met blauw potlood en zwarte inkt en er staat een 

ovaal stempel van Peking van 27 oktober bij. Het 

gaat om het enige (bekende) formulier van dit 

type dat na incassering aan vernietiging ontsnapt 

is, in 2011 bij Interasia verkocht.  
 

 
 

Op 10 juli 1904 werd deze proef vervangen door 

een postwisselformulier met drie coupons (zie 

afbeelding hierboven). De eerste coupon wordt 

door het uitgevend kantoor behouden. De tweede 

wordt gebruikt als ontvangstbewijs en de derde is 

de postwissel zelf. Postzegels worden geplakt op 

de scheiding tussen de tweede en derde coupon. 

Hun waarde komt overeen met het overgemaakte 

bedrag. Vervolgens worden de twee coupons 

gescheiden en daarbij worden de zegels 

doorgesneden. Het "ontvangst" -gedeelte wordt 

door de postdienst verzonden naar het kantoor dat 

de betaling moet uitvoeren en het "postwissel" -

gedeelte wordt door de afzender naar de 

ontvanger gestuurd. Deze gaat naar zijn 

postkantoor, de twee coupons worden 

gecombineerd en de begunstigde ontvangt zijn 

geld en de zegels en het document worden 

ongeldig gemaakt en later vernietigd. Op de 

voorzijde van het formulier is een ruimte “10 c 

stamp for AP to be affixed here”, wat ‘avis de 

paiement’ betekent, oftewel bericht van 

uitbetaling. Daar kon de afzender dus kennelijk 

voor kiezen. Op de achterzijde is ruimte voor de 

postzegels die de kosten voor de overmaking 

vertegenwoordigen. Dit systeem werd destijds 

beschouwd als de veiligste manier om geld over 

te maken. Voorbeelden van gebruikte formulieren 

van dit type zijn (ons) niet bekend. Het systeem is 

in de loop van de tijd verder aangepast. Op enig 

moment is naast de Engelse versie ook een 

Chinese versie van de formulieren uitgebracht. Er 

is geen bewijs te tonen, maar we mogen 

aannemen dat de tekst ‘Keizerlijke Post’ op 

formulieren na 1911 is vervangen door 

‘Republiek’. Daarbij bleef het principe dat de 

zegels werden doorgesneden behouden. 

Hieronder een voorbeeld van een in 1919 vanuit 

Kirin aan de ontvanger van het geld gestuurd deel 

van het formulier, die dat (om wat voor reden dan 

ook) niet geïncasseerd heeft. Daardoor is dit deel 

ook aan vernietiging ontsnapt. 
 

 
 

Gebruikte zegels  

Toen de overboekingsdienst werd opgericht 

(1898), werden postzegels gebruikt als 

postwisselzegels. Dit werd voortgezet na 1904 

met als enige verschil dat de postzegels, met de 

formulieren, in tweeën worden gesneden. Ook na 

de vorming van de Republiek China in 1911 werd 

deze praktijk voortgezet. Postkantoren van klasse 

"A" waren gemachtigd om postwissels uit te 

geven tot een waarde van $ 50 en $ 5 voor die van 

klasse "B". Op de formulieren was plaats voor het 
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plakken van maximaal 10 zegels. In eerste 

instantie zijn dus postzegels van $ 5 als hoogste 

waarde nodig. Na 1911 werden de bedragen 

verhoogd tot $ 100 (categorie A) en $ 20 

(categorie B). Nu worden ook postzegels van $ 10 

gebruikt omdat er maar plaats is voor tien 

postzegels op het formulier. In 1916 verhoogde 

de administratie de maximale postwisselbedragen 

verder tot $ 200 en $ 40. Uiteraard moeten er nu 

dus ook postzegels zijn met een waarde van 20 $ 

(SG n° 308, en in 1924 SG n° 332), nog altijd 

vanwege dit probleem van tien plekken. De 

controle van postzegels en postwisselformulieren 

was streng en waarschijnlijk zijn dit soort 

documenten niet (na gebruik) in handen van 

verzamelaars gekomen.  

De postzegels die zijn 

gebruikt, worden echter 

soms als tweede keus te 

koop aangeboden omdat 

ze in tweeën zijn gesneden 

en vervolgens opnieuw 

zijn samengesteld (zie 

hiernaast).  

In het najaar van 1924 maakte de 

postadministratie de spaar- en geldoverboekings-

dienst tot een aparte afdeling. Daarmee stopte het 

gebruik van postzegels op postwisselformulieren 

en werden vanaf 1925 zegels voor postwissels 

van het type "Pagode" uitgegeven.  
 

 

De afbeelding toont de "Pagode" -type 

postwisselzegels, eerste druk, Peking, 1925, 

perforatie 14. De complete serie bevat 13 

waarden. De 1, 2 en 5 c ontbreken hier.  

Zoals hierboven aangegeven is de controle op 

gebruik van deze zegels erg streng. Daarom zijn 

er maar weinig van deze zegels aanwezig in 

collecties. De waarden in centen, hoewel zeker 

gebruikt, zijn onvindbaar en die in dollars zijn 

zeer zeldzaam.  

Op de omslag staat een voorbeeld van een (aan 

vernietiging ontsnapte) postwissel uit januari 

1931, van Weihsienchen naar Peking  inclusief de 

officiële envelop waarin het rechterdeel van het 

formulier is verzonden naar het kantoor van 

uitbetaling (de zelfde nummers als op het 

formulier staan ook op de envelop gestempeld). 

De Pagode-zegels zijn bij uitbetaling in Peking 

afgestempeld.  

In 1948 werd voor het gehele land een nieuw type 

formulier geïntroduceerd, waarvan hieronder het 

oudst bekende exemplaar afgebeeld staat.  
 

 
 

Het gaat om een postwissel van 11 november 

1948 van Siufu. Bij deze postwissels werden 

beide delen door de afzender aan de ontvanger 

gestuurd, die de postwissel bij een kantoor kon 
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inwisselen. Dat vereenvoudigde de procedure. 

Hieronder ook nog een voorbeeld van een 

gebruikt exemplaar van dit type met stempel van 

het kantoor van uitbetaling en stempel 

‘uitbetaald’ om de postwissel ongeldig te maken. 
 

 

Postwissel van 17.000 yuan. De postwisselzegels, één 

van 10.000 Y paars, één van 5.000 Y groen en vier 

van 500 Y bruinrood, zijn gestempeld op 15 april 

1949. Het stempel met de datum van betaling is van 

19 april 1949 en het rode stempel 兑訖 (Dui Qi) - wat 

"uitbetalen" betekent - is aangebracht om de 

uitbetaling te bevestigen en de postwissel ongeldig te 

maken. 

Vanaf 1949 en de komst van de Volksrepubliek 

kwamen grote hoeveelheden zegels voor 

postwissels (geplunderd tijdens de bevrijding van 

het land) op de filatelistische markt terecht. In 

augustus 1951 zullen deze zegels ook worden 

overdrukt voor postaal gebruik (SG n° 1513 -18). 
 

 

Pas in juni 1947 (na de Japanse periode) werd op 

Taiwan een systeem van postwissels 

geïntroduceerd, waarbij gebruik werd gemaakt 

van de zegels van het Pagode-ontwerp met een 

opdruk voor gebruik in Taiwan. 
 

 

In Taiwan bleven zulke overdrukte "Pagode"-

zegels in gebruik. Hieronder een afbeelding van 

een latere postwissel. 
 

 

Taiwanese postwissel van 30 september 1964 

(voorkant / achterkant). 

Het formulier werd ook hier bewaard door de 

postadministratie en uiteindelijk naar een fabriek 

gestuurd voor verwerking tot pulp. Dus voor de 

verzamelaar zouden deze gebruikte documenten 

en stempels moeilijk of onmogelijk te vinden 

moeten zijn. Behalve een paar jaar geleden, toen 

een aantal dozen met formulieren werd gestolen 

uit een papierfabriek en de inhoud ervan op de 

filatelistische markt terecht kwam. 
 

Afstempelingen  

Zoals reeds aangegeven, begint de verzending of 

overmaking van postgelden op 1 januari 1898, 

tegelijk met de officiële oprichting van de 

postadministratie. Vanaf het begin worden de 

verschillende soorten postwissels afgestempeld 

met de postale datumstempels omdat voor dit 
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gebruik geen specifieke stempel is voorzien. Pas 

vanaf 1947 verschenen de tekens 款 匯 

"overmaking" en 儲金 "sparen" op speciale 

datumstempels, maar deze stempels zijn normaal 

gesproken beperkt gebruikt.  
 

      

Datumstempel "Sparen en postwissels". Links: 

Hankou (漢口) 28 oktober 1948. Bovenste deel: 郵政 

儲金 匯款 局 (Yóuzhèng chú jīn huìkuǎn jú), wat 

betekent "spaar- en overmakingsbank" en rechts 

stempel van Shapingpa (voorstad van Chungking) 

van 21-09-1939 

Er zijn echter aangetekende post enveloppen 

gestempeld met deze stempels. Dit komt doordat 

de postspaar- en geldtransactiekantoren ook 

aangetekende post konden verwerken. Er zijn 

daarvoor verschillende verklaringen te verzinnen. 

Ten eerste ligt het voor de hand dat deze stempels 

werden gebruikt op aangetekende brieven 

waarmee postwissels werden verstuurd aan de 

begunstigde (zeker met de nieuwe formulieren na 

1948). Maar ook wordt wel geopperd dat de 

postbeambte soms uit onachtzaamheid of bij 

vergissing het ‘geld’-stempel heeft gebruikt voor 

gewone post (daartegen pleit dat de regels door de 

Chinese postbeambten in het algemeen goed 

werden nageleefd). In het geval van de 

onderstaande brief uit Chungking kan het zo zijn 

dat het reguliere stempel bij het bombarderen van 

het postkantoor in mei 1939 verloren was gegaan. 
 

 

Aangetekende brief van Shapingpa/Chungking 21-

09-1939 naar Philadelphia, zegels afgestempeld met 

datumstempel voor sparen en postwissels; 

aankomststempel 23 oktober 1939 op achterzijde 
 

Bronnen:  

Paul Ke-Shing Chang, "History of postal 

cancellation of China", deel VI, uitgegeven door 

de auteur, 1992, 562 pagina's.  

Robert E. Fuerst "Catalog of the money order 

stamps of China (pagoda design)", uitgegeven 

door de auteur, 1977, 34 pagina's.  

Met dank aan N.D. Tran voor zijn hulp bij de 

vertaling van Chinese tekst. 

 

Officially Sealed Labels van de Volksrepubliek 
 

Johan Sevenhuijsen 
 

In het vorig nummer van ons blad hebben we 

stilgestaan bij de labels (plaketiketten) die in de 

tijd van Keizerrijk en Republiek in China zijn 

gebruikt om beschadigde post dicht te plakken, de 

Officially Sealed Labels. In dit vervolg gaat het 

om de labels die voor dat zelfde doel in de tijd van 

de Volksrepubliek gebruikt zijn. Ook hier is het 

verhaal gebaseerd op het werk van Hendrik 

Oranje, neergelegd in een (nog niet gehouden) 

presentatie voor onze club en in zijn  boekje over 

deze labels. 
 

Achtergrond 

In de Volksrepubliek is een verrassend groot 

aantal verschillende labels gebruikt die van elkaar 

te onderscheiden zijn naar ontwerp, kleur, 

formaat, druktechniek, perforatie en papier. In de 

catalogus van Kotanchik staan er zo’n 230. Dat 

komt kennelijk doordat de labels niet centraal 

voor het gehele land werden/worden 

geproduceerd, maar dat de hoofdpostkantoren in 

de verschillende provincies die (laten) maken. De 

ingeschakelde drukkerijen in de verschillende 

provincies beschikten over verschillende typen 

karakters en randlijnen en daardoor ontstaan, ook 

bij een verwant ontwerp en een zelfde tekst, toch 

duidelijk te onderscheiden labels. In de door 

Hendrik Oranje gemaakte (en door D&O 

uitgegeven) catalogus worden de door hem 

gevonden typen beschreven en afgebeeld. Omdat 

er verder geen enkel onderzoek naar deze labels 

gedaan is en omdat de Chinese post daarover ook 

geen verdere informatie geeft beschrijft Hendrik 

zijn catalogus ook als ‘voorlopig’. In het 

bijzonder is het onmogelijk met enige zekerheid 
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aan te geven wanneer de verschillende labels 

uitgegeven zijn en in welke periode ze gebruikt 

zijn, anders dan op grond van de spaarzame 

brieven waar ze op zijn aangetroffen. Er zijn op 

dit terrein ongetwijfeld nog verdere ontdekkingen 

te doen. Hieronder kan onmogelijk een compleet 

overzicht gegeven worden, maar worden wel de 

belangrijkste typen labels getoond. 
 

Typen gebruikte labels 

Veel van de gebruikte labels hebben qua uiterlijk 

een grote verwantschap met de labels die in de tijd 

van de republiek gebruikt zijn. Hieronder staan 

een label uit de tijd van de Republiek en een uit 

de Volksrepubliek.  
 

 
 

Op de labels van de Republiek is de Engelse tekst 

“Officially Sealed, Post Office” te vinden. Die 

ontbreekt op de labels van de Volksrepubliek. De 

Chinese tekst op die labels is te vertalen als “Post 

van de Chinese Volksrepubliek, officieel 

dichtgeplakt”. Afgezien daarvan is het ontwerp 

herkenbaar (inclusief de aren en linten) en is de 

groene kleur behouden.  Oranje noemt labels van 

dit ontwerp Groep 1, waarbinnen de labels 

onderscheiden kunnen worden naar details in het 

ontwerp. 
  

 

Vaak is de achtergrond in het label wit in plaats 

van gevuld met puntjes (zoals bij alle vroegere 

labels). Ook zijn er labels waarop de tekst niet 

alleen met karakters, maar ook in Arabisch schrift 

is uitgevoerd (voor gebruik in de provincie 

Xinjiang). 
 

 
Label met arabische tekst uit Xinjiang 

 

In een door Oranje onderscheiden Groep 2 (die te 

vinden is vanaf eind jaren 1960) zijn de aren en 

linten verdwenen en blijft alleen de zelfde tekst 

over binnen een rand van een ander ontwerp, dat 

binnen deze groep steeds ongeveer het zelfde 

oogt.  
 

 

Twee labels met randlijst uit groep 2 
 

Kennelijk gaat het hier om provinciale variaties 

op een centraal verspreid ontwerp. 
 

Tenslotte is er, ook vanaf de jaren 1960, nog een 

Groep 3, waarin Oranje de labels opneemt die een 

andere omlijsting hebben.  
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Daarin is een grote variatie te vinden, steeds met 

behoud van de basistekst. In deze groep zijn ook 

labels met Arabisch en zelfs Latijns schrift (uit 

Xinjiang) te vinden. 
 

 

 

Opvallend is dat op vele labels, hoe verschillend 

van ontwerp ook, het formuliernummer 邮-1222 

(yóu-1222) te vinden is (het karakter 邮 staat voor 

‘post’), vaak in de velrand van een drukvel, maar 

soms op de rand van elk label. Dat nummer was 

kennelijk, naast de tekst en de groene kleur, 

centraal voorgeschreven. 
 

Gebruik van de labels 

Hendrik Oranje constateert dat de labels kennelijk 

in twee gevallen gebruikt worden: als een brief 

tijdens het posttransport beschadigd is geraakt op 

wanneer de adressering onvolledig is en de brief 

moest worden geopend om het juiste adres te 

achterhalen en dan weer verzegeld. In alle 

gevallen is het label voorzien van het dagtekening 

stempel van het betreffende kantoor en het 

stempeltje van de betreffende ambtenaar. De 

voorbeelden hieronder tonen gebruik van labels 

uit de verschillende groepen en laten zien dat het 

vaak om aantrekkelijk ogende poststukken gaat. 

Labels van alle drie de beschreven typen zijn op 

brieven tot in de 21e eeuw te vinden. 
 

 

Brief van 12 april 2001 van Li Xian (Hunan) naar 

Datong, daar op 17 april dichtgeplakt met vijf labels 

uit Groep 1, met datum stempel en rood stempeltje 

van de postbeambte 
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Brief van Tangqu (Jiangxi) naar Feixi (Anhui) van 

26 december 1993. Daar dichtgeplakt met vier labels 

uit Groep 2 met datumstempels 31 december 1993 

 

 
Brief van 16 mei 1992 van Wenshou (Zhejiang) naar 

Shizuishan (Ningxia). Daar op 21 mei dichtgeplakt 

met vier labels uit Groep 3, gestempeld en met rood 

stempeltje van de beambte. 
 

Literatuur: 

Chang, Paul Ke-Shing, History of Postal Cancel-

lations of China Part IX, pp. 612 e.v. 

Kotanchik, Jim, Catalogue of Officially Sealed 

labels of China, 2009 

Oranje, H.J., People’s Republic of China 

Officially Sealed Labels, D&O trading, met First 

Supplement 
 

Aanvulling bij deel I 
 

Na de publicatie in het vorig nummer kregen we 

een reactie van Marc Symens, die erop wijst dat 

in de Yvert catalogus van 1909 en alle edities 

sindsdien de Officially Sealed labels zijn 

opgenomen, eerst als ‘dienstzegel’, later als 

‘timbres de retour’, een erg verwarrende 

benaming. De Yvert vormt daarmee een 

uitzondering: de Michel, de Stanley Gibbons en 

ook de Chinese Ma en Chan catalogi tonen deze 

zegels helemaal niet. Hieronder de betreffende 

zegels, zoals opgenomen in de Yvert van 1909 en 

die van 1984. 
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In de Senf catalogus van 1910 staat het sluitzegel 

afgebeeld met een juiste omschrijving van de 

functie en in het Church Chu album van 1929 zijn 

de labels ook opgenomen. 
 

 

In alle gevallen wordt 1899 als datum van uitgifte 

van het eerste zegel aangegeven. In dat licht is het 

opvallend dat de Yvert van 1903 dat zegel nog 

niet vermeldt. Zoals we in het artikel al hebben 

aangegeven is eerste gebruik pas uit 1907 bekend 

en we toonden een eerder label met het zelfde 

formuliernummer, gebruikt in 1904. De bron van 

1899 als datum van uitgifte is en blijft 

onduidelijk; die wordt nog steeds driftig 

overgeschreven, maar we kunnen er veilig van 

uitgaan dat 1907 of kort daarvoor de werkelijke 

uitgiftedatum is. 

 

Belgen bij de spoorlijn van Cheng-Tai (of Shansi) 
 

Marc Symens 
 

In het overzicht van de spoorwegverbindingen in 

China in 1911 in “Outline of a plan for the 

consolidation of China’s railway Finance, Robert 

de Vos, 1926” staat een spoorweglijntje vermeld 

Chengting-Taiyuan (Cheng-Tai). 
 

 
 

Cheng-Tai waarbij “Cheng” dus van Chengting 

komt en “Tai” van Taiyuan. 

Hieronder een detail van een interessant kaartje 

van China met het spoorwegnet in 1912, 

overgenomen van “Informationen zur politischen 

Bildung - China, 1961”, waarop aangegeven is 

dat de lijn Peking-Hankow een zijlijntje had naar 

Taiyuan. 

    

Voor deze lijn (243 km) is aangegeven 

“Französischer Besitz bzw. Französische 

Kapitalinteressen” (zie de legende bij het 

kaartje).   
 

 
De aftakking naar Taiyuan was niet in Chengting 

zelf, maar een 15 km zuidelijker. 
 

De lijn krijgt ook de naam Shansi, dat is ook de 

naam van de provincie waarin Taiyuan ligt. 
 

 
 

Deze lijn was van economisch belang om 

antraciet, kolen, aardolie, katoen en landbouw-

producten te vervoeren.  De realisatie ervan werd 

vertraagd door de Bokser-opstand.   

Een concreet voorstel van het consortium Fives-

Lille en Société de Construction des Batignolles 

werd  als te duur afgewezen.  De constructie van 
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deze lijn werd uiteindelijk toegewezen aan Vanni 

en Basso. 

Allicht zullen daar ook Belgen ingeschakeld 

geweest zijn, zowel in de aanleg als in de 

exploitatie van de Shansi – spoorweg. 
 

 
 

Zo zien we op een prentbriefkaartje met een 

straatzicht van Tientsin en verstuurd in 1906 naar 

Brussel onderaan staan:  Envoy de Mr. Xxxx 

Chansi Railway  (Chine). 

Hierna een voorbeeld van een prentbriefkaart 

verstuurd in 1908 vanuit Brecht naar de heer A 

Kets, conducteur au chemin de fer Chan-Si 

Chen-tou 

De bijkomende aanduiding “Via Pekin” heeft er 

waarschijnlijk voor gezorgd dat het kaartje “Poste 

Restante” (zie potloodaanduiding) in Peking werd 

gehouden. 
 

 
Prentbriefkaart van Brecht (30-7-1906), over zee via 

Suez, via Shanghai (31-8-1906 (index 18)) naar 

Peking (5-9-1906) waar het poste restante werd 

bewaard 
 

Deze Alfons Kets was (blijkens onderstaande 

aantekening) in 1904 reeds werkzaam als een 

conducteur au Chemins de fer du Yunnan, een 

spoorlijn die op het hoger vermeld kaartje 

eveneens gemarkeerd staat als “Französischer 

Besitz bzw. Französische Kapitalinteressen”. 
 

 
 

Naast A Kets zullen er zeker nog wel andere 

Belgen ingeschakeld geweest zijn in de aanleg en 

exploitatie van deze lijn, maar we vinden vooral 

briefwisseling (prentbriefkaarten) verzonden 

vanuit Frankrijk en dus waarschijnlijk 

geadresseerd aan Fransen in China. 

Zo onder andere een prentbriefkaart verzonden in 

1907 vanuit Dijon aan een ingenieur Pilson van 

de “Chansi railway”. Ook enkele prentbrief-

kaarten vanuit Franrijk aan een ingenieur Gilson.  

Verder nog enkele prentbriefkaarten aan 

Monsieur Mercier, die in 1910 hoofdinspecteur is 

aan de “Shan-si railway” in Taiyuan 
 

 
Prentbriefkaart verstuurd vanuit Miniac-Morvan/Ille 

et Vilaine (14-8-1910), door de Franse Post in 

Peking op 1-9-1910 doorgegeven aan de Chinese 

post, met bestemming Taiyuan (2-9-1910) (“Les 

Semeuse qui sont passées par la Sibérie” via  

http://cpl14.fr/?p=4012) 

 

 

Gelegenheidsstempels VRC 
 

 
Stempels voor de eerste jaardag van de 

Volksrepubliek op 1 oktober 1950, gebruikt in 

verschillende plaatsen. 

 
Stempel gebruikt op 30-09-1951 bij de 

‘Zuidwestelijke industriële tentoonstelling’, op 

een voor die gelegenheid uitgebracht 

postwaardestuk. 

  

http://cpl14.fr/?p=4012
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De paartjes Belgische postzegels met opdruk CHINE 

 
Marc Symens 
 

Belgische postzegels met opdruk Chine worden 

maar heel zelden op veilingen aangeboden, de 

reden is eenvoudig: er zijn er maar heel erg 

weinig van bewaard gebleven.  In principe zijn 

het ook slechts proeven.  Heel speciaal zijn een 

10-tal bewaard gebleven verticale paartjes.  Heel 

merkwaardig is dat men meerdere keren zo’n 

paartje heeft gebruikt om slechts een losse zegel 

in een catalogus af te beelden.  De (foto’s of scans 

van de) paartjes werden daarvoor bewust 

doorgeknipt.  
 

Van het project om de Belgen (ondernemers, 

ingenieurs, …) in China gebruik te kunnen laten 

maken van Belgische postzegels met opdruk 

CHINE zijn maar erg weinig echt concrete 

gegevens gekend. Wanneer juist en op basis 

waarvan werd het project opgestart? Wanneer 

werden uiteindelijk effectief Belgische postzegels 

met een typografische opdruk CHINE overdrukt?  

Wanneer werd beslist om met een opdruk CHINE 

met een nieuwe waarde-aanduiding in cents te 

werken?  Welke drukker werd er ingeschakeld om 

het overdrukken effectief te realiseren?  Hoeveel 

zegels werden er zo van een opdruk voorzien?   

Hoe groot was de drukplaat waarmee de 

opdrukken gezet werden?  Hoeveel zegels werden 

er uiteindelijk in 1908 naar China opgestuurd? 
  

De eerste keer dat we de bewuste zegels in een 

catalogus opgenomen zien is in 1922, namelijk in 

“Les essais des timbres de Belgique” van Baron 

Raoul de Vinck de Winnezeele.  Dat is ook het 

allereerste boek waarin proeven van Belgische 

zegels werden gecatalogeerd.  Een standaardwerk 

samengesteld op basis van de verzameling van 

Baron Georges Caroly, een zeer gefortuneerd en 

gepassioneerd kunst- en postzegelverzamelaar 

die door zijn relaties in de hogere Belgische 

kringen in de mogelijkheid  was in het bezit te 

komen van een aantal speciale en uitzonderlijke 

stukken zoals proeven. 

De foto-afbeeldingen nr. 91, 92 en 93 in het boek 

van Baron Raoul de Vinck de Winnezeele zijn 

ongetwijfeld reproducties van zegels uit de 

verzameling van Baron Georges Caroly.  Deze 3 

zegels zagen we in 2019 en 2018 nog terug 

opduiken op veilingen van Williame in Brussel.  

We mogen wel aannemen dit postzegels zijn met 

echte opdruk CHINE. 
 

Alle Belgische postzegels met CHINE-opdruk zijn 

zeldzaam, sommige uiterst zeldzaam.   

Men mag verder wel stellen dat elke Belgische 

postzegel met opdruk CHINE op zich (een beetje) 

uniek is, als met let op: de centrering van het 

postzegelbeeld, de juiste plaats van de CHINE-

opdruk op de zegel, de juiste plaats van de 

Specimen-handopdruk, de perforatie, de tanding, 

enzovoorts. 

 

CHINE (9 mm breed) in schreefloze letters 

(type-1) 

Baron Raoul de Vinck de Winnezeele vermeldt in 

zijn boek (1922) “Les essais des timbres de 

Belgique” dat, omdat het de bedoeling was met 

een Belgisch postkantoor te starten in China, 

tegen het einde van 1906 bij wijze van proef 

enkele postzegels werden overdrukt.  Allicht zal 

het hier gaan om de zegels met opdruk CHINE nog 

zonder nieuwe waarde-aanduiding in cents. 

In een schrijven van 19 juni 1908 aan Armand 

Dethier, uitgever van l’Annonce Timbrologique, 

bevestigt de Antwerpenaar R. Monnier dat hijzelf 

weldegelijk postzegels met opdruk CHINE gezien 

heeft (zonder nieuwe waarde-aanduiding in cents) 

en dat deze officiële proeven op dat ogenblik ook 

bijkomend een specimen-opdruk hadden. 

Dat moeten dan postzegels geweest zijn met 

opdruk type-1: CHINE (9 mm breed) in schreef-

loze letters, zoals hieronder getoond.   
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Deze opdruk is gekend op 6 verschillende 

waarden (1c., 2c., 5c., 10c., 25c., 50c.) 

De gebruikte (erg brede) SPECIMEN handstempel 

is vrijwel altijd min of meer horizontaal geslagen. 

We mogen ervan uitgaan dat de type-1 opdrukken 

slechts proeven waren die uiteindelijk niet 

konden voldoen om ooit effectief te gebruiken.  

We veronderstellen dan ook dat van elk van de 6 

gekende waarden slechts een zeer beperkt aantal 

postzegels bij wijze van proef zo werden 

overdrukt en van SPECIMEN handstempel werden 

voorzien. 
 

CHINE (11 mm breed) in schreefletters (type-2) 

en CHINE (10 mm breed) in schreefletters 

(type-3) met waarde-aanduiding in cents 

Alhoewel R. Monnier reeds op 19 juni 1908 ook 

had aangegeven dat het project was stopgezet, 

meldt Lt.-Col. Newman, uitgever van de China 

Critic in Tientsin (hij was zelf ook een filatelist), 

dat er midden augustus 1908 toch een aantal 

postzegels met opdruk CHINE was toegekomen, 

maar dat de Waipupu (Chinese ministerie van 

buitenlandse zaken) onmiddellijk de Belgische 

consul (Albert Disière) verwittigde dat deze 

zegels niet mochten gebruikt worden en moesten 

teruggestuurd worden. 

We beschikken helaas niet over details hoe de 

Belgen het hele project hadden voorbereid.  

Hoeveel postkantoren waren er gepland: slechts 

één in Tientsin of meerdere, bij voorbeeld ook in 

Peking en/of Shanghai en/of Hankow?   En hoe 

zou er dan juist verder praktisch gewerkt worden?  

Dat het hele project mislukte duidt waarschijnlijk 

op een wat onbezonnen, overmoedige en 

overenthousiaste aanpak. 

De postzegels die midden augustus 1908 in 

Tientsin toekwamen (en mogelijk bedoeld waren 

om effectief in China te gaan gebruiken) waren 

ongetwijfeld voorzien van een opdruk CHINE met 

een nieuwe waarde-aanduiding in cents. 

Baron Raoul de Vinck de Winnezeele (1922) 

vermeldt het bestaan van 2 types: 

type-2: CHINE 11 mm breed, fijne schreefletters, 

normale spatie voor CENTS. 

type-3: CHINE 10 mm breed, vette schreefletters, 

tamelijk grote spatie voor CENTS 
 

De opdrukken type 2 en type 3 bestaan voor 7 

verschillende opdrukwaarden: 
CHINE 1 CENT, CHINE 2 CENTS, CHINE 4 CENTS, 

CHINE 10 CENTS, CHINE 20 CENTS, CHINE 40 

CENTS en CHINE 80 CENTS. 

 
Zegel met opdruk van type 2 

 
Zegel met opdruk van type 3 

 

Normaliter kregen al deze zegels, die dus nooit 

echt frankeergeldig geweest zijn, ook een 

handstempel Specimen.  Die bestaat voor de 

postzegels met opdruk CHINE type-2 en type-3 in 

2 verschillende uitvoeringen en die Specimen is 

meestal stijgend en onderaan op de zegels 

geslagen. 

De typografische opdruk type-2 en -3 staat 

meestal mooi horizontaal op de zegels, maar af en 

toe staat die toch een beetje dalend, dat kan zelfs 

tot 2,4° zijn. 
 

De opdruk CHINE 2 CENTS vindt men evenwel 

zowel op 5c. van de uitgifte 1893 als op de 5c. van 

de uitgifte 1907; daarnaast bestaat die ook op de 

2c. (uitgifte 1893) waarvan gedacht/gezegd wordt 

dat dat bij vergissing zou gebeurd zijn. 

 

Merkwaardig is dat type-2 en type-3 (steeds) 

tezamen gedrukt werden zodat men ook 
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verticale paartjes kan vinden met bovenaan 

opdruk type-2 en onderaan opdruk type-3. 
 

Zo kennen we momenteel het bestaan van een 10-

tal bewaard gebleven verticale paartjes.  Dat deze 

type-2 en en type-3 tezamen gedrukt werden was 

overigens zeker reeds in 1922 door Baron de 

Vinck en Baron Caroly geweten, maar werd niet 

expliciet vermeld in het boek.  Immers: in het 

boek zijn Fig 92 en Fig 93 tot stand gekomen door 

de bovenste en de onderste zegel van zo’n paartje 

af te knippen! Waarom knipt Baron de Vinck een 

paartje in twee?  Daar zou wel eens een goede 

reden voor kunnen zijn: mogelijk bezat Baron 

Caroly helemaal geen enkele losse postzegel 

type-2 (of type-3), alleen 4 verticale paartjes en 

heeft Baron de Vinck daar het mooiste uit 

gekozen.   

 
Vijf paartjes zegels, zoals geveild in 2018. De opdrukken zijn naast elkaar geplaatst, zodat duidelijk wordt dat 

beide opdrukken samen zijn aangebracht 
 

In 2018 werden er zo 5 paartjes verkocht op een 

veiling bij Williame in Brussel. De eerste 4 

paartjes zaten waarschijnlijk in 1922 in de 

verzameling van Baron Caroly (het 2de (CHINE 2 

CENTS) zeker), het 5de paartje (CHINE 20 CENTS) 

is er ooit later aan toegevoegd. 
  

De techniek om een verticaal paartje in twee te 

knippen om de twee zegels afzonderlijk te kunnen 

tonen gebruikt ook Shiu-Hon Chan in 1992 bij het 

uitbrengen van zijn “Colour Illustrated Stamp 

Catalogue of China (1878-1949)”. 

Zijn afbeeldingen (van erg povere kwaliteit) van 

de CHINE 2 CENTS opdrukzegels zijn afkomstig 

van een paartje ex Gordon, verkocht in een China-

veiling van Robson Lowe Ltd  in 1964.  

Waarschijnlijk had Chan geen andere 

afbeeldingen beschikbaar en heeft hij een 

afbeelding van het Gordon-paartje geleend en in 

twee geknipt voor zijn catalogus.  De 

afbeeldingen in zijn catalogus mogen dan 

misschien van mindere kwaliteit zijn, maar toch 

is het Gordon-paartje nog duidelijk herkenbaar. 
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Interessant is nu om die twee paartjes Caroly-

1922 en Gordon-1964 eens naast elkaar te 

bekijken (na rechtzetting van de opdrukken). 
 

 
Vermits we aannemen dat het paartje ex Caroly, 

gebruikt voor de afbeeldingen in het boek in 

1922, echt is, dat zal dit paartje ex Gordon ook 

echt zijn. 
 

In de Gordon-verzameling waren 4 paartjes 

aanwezig.  Blijkbaar heeft bij het maken van de 

foto-afbeelding voor de voorzijde van de 

veilingcatalogus de belichting ervoor gezorgd dat 

vooral het CHINE 2 CENTS paartje er het mooiste 

presenteert. 

 
Verticale (nog samenhangende) paartjes van de 

CHINE 40 CENTS (op 1F.), CHINE 80 CENTS (op 

2F.), hebben we tot op heden nog niet gezien.  Dat 

geldt ook voor CHINE 2 CENTS op 5c. uitgifte 1907 

en CHINE 2 CENTS op 2c.. 
 

Daarmee is nog niet alles gezegd. 

In principe moesten alle postzegels met opdruk 

CHINE een Specimen opdruk krijgen.  Maar toch 

bestaan er enkele zeldzame exemplaren zonder 

specimen.  Zo zien we in het tijdschrift “De 

Postzegel” (1972) zo’n postzegel zonder 

Specimen staan! 

 
M. Van Meensel toont die naar aanleiding van een 

belangrijke China-veiling van Stanley Gibbons 

Auctions in 1972 (verzameling XXX) met de 

verkoop van 4 loten Belgische postzegels met 

opdruk CHINE.  Maar, wat is er gebeurd: die 

postzegel helemaal rechts is in werkelijkheid de 

onderste postzegel van een verticaal paartje, lot 

1173 van de bewuste veiling.  Een paartje zonder 

specimen! 
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Een prachtig paartje, met de opdrukken mooi 

horizontaal. 

Laat ons dat eens vergelijken met het paartje 

Caroly-1922 dat zeker echt is. 
 

 
 

De opdruk op het paartje zonder specimen lijkt 

wel ietsje vetter dan deze op het Caroly-paartje, 

maar dat zou wel eens kunnen samenhangen met 

de wijze waarop de fotoreproductie tot stand is 

gekomen. 
 

 

Nog enkele opmerkingen: 

• Baron de Vinck en Baron Caroly waren in 

1922 niet op de hoogte van het bestaan 

postzegels met opdruk CHINE zonder 

specimen; 

• Willy Grubben vermeldt in 1933 in 

“Catalogue illustré des essais des timbres de 

Belgique en Congo-Belge” voor het eerst het 

bestaan van postzegels met opdruk type-2 en 

type-3 zonder specimen; 

• Chan maakt voor CHINE 2 CENTS op 5c. geen 

onderscheid tussen de 5c uitgifte 1893 en 5c. 

uitgifte 1907, dat zijn nochtans gemakkelijk te 

onderscheiden postzegels; 

• Baron de Vinck kiest type-2: CHINE (11 mm) 

en type-3: CHINE (10 mm), dat is ook logisch 

gezien de paartjes die hij kende zo type-2 

bovenaan hebben en type-3 onderaan; 

• Bij Chan is Set-2: CHINE (10mm) en Set-3: 

CHINE (11mm), dus dat is juist andersom; 

• Chan toont naast postzegels met CHINE 2 

CENTS (hoger besproken) ook nog postzegels 

met CHINE 4 CENTS.  Merkwaardig is dat hij 

daarvoor opnieuw een Gordon-paartje neemt 

om er de onderste zegel van af te knippen.  De 

afbeelding zelf is opnieuw van povere 

kwaliteit. 

 

Gelegenheidsstempels VRC 
 

Stempel ter gelegenheid 

van 1 mei, dag van de 

arbeid, gebruikt op 1 

mei 1951 in Beijing. 

 

 

 

 

Stempel ter gelegenheid 

van de Internationale 

Conferentie voor 

Kinderbescherming, 

gebruikt op 12 april 

1952 in Beijing. 
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China en de Olympische Spelen 
 

Johan Sevenhuijsen 
 

Het is op het moment van schrijven nog steeds 

niet zeker of de Olympische Spelen van 2020 in 

Tokio de komende zomer alsnog echt door zullen 

gaan. Inmiddels heeft China vooral het vizier 

gericht op de Winterspelen van 2022, die in China 

plaats zullen vinden vanaf 4 februari 2022 (de 

Paralympische Spelen vanaf 4 maart 2022). Na 

de Spelen van 2008 is dat de tweede keer dat 

China als gastland optreedt. 
 

  

Serie 2017-31, logo’s van de Winterspelen in 2022 
 

De deelname van China aan de Olympische 

beweging heeft ook zijn weerslag in de postzegels 

gekregen. Dat geldt niet voor de deelname aan de 

Spelen van 1932, 1936 en 1948 (door de 

Republiek China) of voor de eerste deelname van 

de Volksrepubliek in 1952. Dat was een apart 

verhaal. In Wikipedia lezen we: “China nam deel 

aan de Olympische Zomerspelen van 1952 in  

Helsinki, Finland. Het was de eerste deelname 

van de Volksrepubliek China. In 1951 stuurde het 

Finse organisatiecomité de uitnodiging aan het 

Chinees Olympisch Comité maar van dit comité 

waren als gevolg van de Chinese Burgeroorlog 19 

van de 25 leden uitgeweken naar Taiwan waar 

de Republiek China nog het gezag uitoefende. De 

overige leden bleven op het Chinese vasteland, 

waar inmiddels de Volksrepubliek China gezag 

voerde. Beide landen accepteerden de 

uitnodiging. Kort voor de Spelen besloot het IOC 

beide landen toe te laten, maar hierop weigerde de 

Republiek China deel te nemen en trok zich drie 

dagen voor de start van de Spelen terug. Het 

besluit tot toelating tot de Spelen en de erkenning 

van het olympisch comité bereikten de 

Volksrepubliek pas twee dagen voor de opening 

van de Spelen. Hierop werd direct een delegatie 

naar Finland gestuurd, maar die arriveerde pas op 

29 juli in Helsinki, 10 dagen na de opening. Voor 

het voetbal- en basketbalteam was dit te laat om 

deel te kunnen nemen, maar zwemmer Wu 

Chuanyu kon nog deelnemen aan de 100 meter 

rugslag. Hiermee werd hij de eerste olympisch 

deelnemer van de Volksrepubliek.” Deelnemen 

was belangrijker dan winnen: Wu werd 28e op dit 

onderdeel. 

Na 1952 nam de Volksrepubliek een tijd lang niet 

deel aan de Spelen vanwege het conflict over ‘2 

Chinas’ en nam alleen Taiwan als Republiek 

China deel. Dat duurde tot 1980, toen de 

Volksrepubliek weer in de Olympische familie 

werd opgenomen en Taiwan zich verder tevreden 

moest stellen met deelname onder de vlag van 

“Chinese Taipei”.  
 

 

Serie J54, febr. 1980, Olympische Winterspelen 
 

De Winterspelen van begin 1980 (Lake Placid) 

waren de eerste waaraan de Volksrepubliek 

deelnam en dat werd met een serie zegels gevierd.  
 

 

Serie J62, nov. 1980 

In november van dat zelfde jaar werd die gevolgd 

door een serie die de ‘1e jaardag van de terugkeer 

van China in de Olympische Internationale’ 
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markeerde. Aan de zomerspelen van 1980 in 

Moskou nam China niet deel; het sloot zich aan 

bij de boycot van 66 landen vanwege de rol van 

de USSR in de Afghaanse oorlog.  

Aan alle Spelen sinds dien heeft de 

Volksrepubliek met een forse afvaardiging en met 

succes deelgenomen; bij de Spelen van 1984 was 

China al 4e in de medaillespiegel. Aan al die 

Spelen is ook met een serie postzegels aandacht 

besteed. Aan de Spelen van 2008 in Beijing 

natuurlijk véél meer. 
 

 
Velletje uit serie 2007-32 met afbeelding van ‘het 

vogelnest’, het Olympisch stadion in Beijing 2008. 
 

In de planning voor de uitgiften van 2020 stond 

als serie 2020-17 voor 24 juli een serie van twee 

zegels voor de 32e Zomerspelen in Tokio gepland. 

Dat nummer is uiteindelijk ingevuld met een serie 

met een geheel ander thema (zoals u kunt zien in 

de Nieuwtjesrubriek in dit nummer). We moeten 

afwachten wat er deze komende zomer verschijnt. 

Inmiddels wordt al vanaf 2017 filatelistisch 

aandacht besteed aan de Winterspelen van 2022; 

de logo’s en de mascottes zijn al op zegels te 

bewonderen. In 2018 verscheen al een serie met 

sneeuwsporten, in  de Nieuwtjesrubriek in dit 

nummer staat een serie met ijssporten besproken. 

Daar komt vast nog een hoop bij, het komend jaar. 
 

 

 
In 2019 verschenen zegels zonder serie nummer 

 

 
Serie 2020-2, Mascottes voor Winterspelen en 

Paralympische spelen 2022 
 

 
Velletjes bij de series 2018-32 en 2020-25, 

sneeuwsporten en ijssporten 
 

 
Velletje met ‘persoonlijke postzegels’ 

 

Inmiddels is op eBay ook nog een groot aantal 

verschillende velletjes over de Winterspelen te 

vinden waarop gebruik wordt gemaakt van de 

ronde ‘persoonlijke postzegel’ zonder nummer, 

zoals hierboven afgebeeld.  
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

 
 

20 juli – serie 2020-17 

Pudong in het nieuwe tijdperk. Pudong is een 

uitgestrekt district van Shanghai met o.m. het 

Century Park, het Shanghai Disney Resort en de 

levendige wijk Lujiazui. Het Shanghai World 

Expo Center trekt veel mensen met zijn 

futuristische paviljoens, Shanghai Pudong is ook 

een drukbezochte luchthaven en er is een 

vrijhandelszone gevestigd. 

(5-1) Vrijhandelszone proef. 

(5-2) Zhangziang wetenschappelijke stad. 

(5-3) Lujiazui financiële stad. 

(5-4) Westelijk Bund. 

(5-5) Yangshan haven. 

Vijf zegels van 1,20 yuan se-tenant, drie series per 

vel. Op de onderrand van het vel ziet men de 

skyline aan de andere kant van de rivier. 
 

     

19 augustus – serie 2020-18 

Hua Tuo, een geneeskundige die leefde ten tijde 

van de Oostelijke Han-dynastie. Hij was zeer 

bekwaam in traditionele Chinese geneeskunde. 

Samen met Dong Feng en Zhang Zhongjing 

behoort hij tot de Drie geneeskundigen van de tijd 

van keizer Jian'an. 

(2-1) Het uitvinden van Mafeisian (poeder voor 

anesthesia). 

(2-2) Creëren van Wuqinxi (voorloper van 

Qigong). 

Twee zegels van 1,20 yuan in vellen met 12 

zegels. Tevens een blokje van 6 yuan met portret 

van Hua Tuo en een minivel met 3 series. 

 
22 augustus – serie 2020-19 

Honderdste verjaardag van de publicatie van de 

Chinese versie van “Het communistisch 

manifest”. 

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 

12 zegels met rechtsboven de afbeelding van het 

manifest. 
 

 
19 september – serie 2020-20 

Wetenschappers van het moderne China (VIII). 

(4-1) Wang Daheng (1915-2011), een Chinese 

optische fysicus, ingenieur en uitvinder die 

algemeen wordt beschouwd als de "vader van de 

optische techniek" in China.  

(4-2) Huang Kun (1919-2005), een Chinese 

natuurkundige en een academicus van de Chinese 

Academie van Wetenschappen. 

(4-3) Yu Min (1926-2019), een Chinese 

kernfysicus en academicus van de Chinese 

Academie van Wetenschappen. 

(4-4) Chen Jingrun (1933-1996), een Chinese 

wiskundige die een belangrijke bijdrage leverde 

aan de getaltheorie. 

Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 12 zegels met in de linker of rechter 

onderhoek de afbeelding van de betreffende 

wetenschapper. 
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26 september – serie 2020-14 

Magao Grotten. 

(4-1) Buddha Sakyamuni zittend in meditatie, 

Noordelijke Wei dynastie. 

(4-2) Beeldhouwwerken van vliegende Apsaras, 

Noordelijke Wei dynastie. 

(4-3) Beeldhouwwerken van de Buddha en 

Bodhisattvas, Westelijke Wei dynastie. 

(4-4) Zittend standbeeld van de Bodhisattva, 

Tang dynastie. 

Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 12 zegels en een blokje van 6 yuan. 
 

26 september – serie 2020-21 

Succesvolle lancering van de Mars 

sonde en China’s eerste Mars 

verkenningsmissie Tianwen-1. Een 

zegel van 1,20 yuan uitgegeven in 

vellen met 12 zegels met op de 

achtergrond de planeet Mars. 
 

 
18 oktober – serie 2020-22 

Chagan meer, gelegen in Jilin. De naam "Chagan" 

komt uit het Mongools en betekent wit / puur 

meer. Het wordt door de lokale bevolking vaak 

het Heilige Watermeer genoemd en staat bekend 

om zijn traditionele wintervisserij, met een 

techniek die teruggaat tot de prehistorie. 

(3-1) Schilderachtig landschap van heilig meer. 

(3-2) Wintergezicht van vissersdorp. 

(3-3) Springende vis boven ijsmeer. 

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

uitgegeven in vellen met 12 zegels met versiering 

midden in de vellen. 
 

25 oktober – serie 2020-24 

70ste verjaardag van de strijd 

van de Chinese People's 

Volonteers in het verzet 

tegen de VS-agressie en 

voor hulp aan Korea. 

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 

12 zegels met linksonder een vergrote afbeelding 

als de postzegel. 
 

1 november – serie 2020-23 

Zevende nationale volkstelling. 

Een zegel van 1,20 yuan 

uitgegeven in vellen met 10 

zegels. 

Een groot deel van het vel is 

versierd met het zegel logo met de 

klok op 12 uur. 
 

 

5 november – serie 2020-H1 (H15) 

Nieuwjaarsgroet zegels voor het jaar van de os 

voor speciaal gebruik (zonder zegelcodering) met 

een waarde van 1,20 en 3 yuan. Beide zegels zijn 

uitgegeven in vellen met 20 zegels. 

Ook is er weer een minivelletje uitgegeven met 

beide zegels. Net als voorgaande jaren worden 

deze velletjes helaas niet door China aan ons 

geleverd. 
 

 
7 november – serie 2020-25 

Olympische winterspelen Beijing 2022 – 

ijssporten. 



22 China Filatelie 2021 

(5-1) Shorttrack schaatsen 

(5-2) Kunstrijden 

(5-3) Langebaan schaatsen 

(5-4) Curling 

(5-5) IJshockey 

Vijf zegels van 1,20 yuan in 

vellen met 16 zegels en een minivel met 2 series. 
 

 
12 november – serie 2020-26 

Grotere inspanningen om Chinese burgers in het 

buitenland te beschermen en bij te staan. 

(3-1) Gemakkelijk toegankelijke consulaire 

diensten. 

(3-2) Consulaire bescherming en hulp. 

(3-3) Het moederland staat altijd achter je. 

Drie zegels elk 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 12 zegels. 
 

 

24 november – serie 2020-5 

De 50ste verjaardag van de diplomatieke 

betrekkingen tussen China en Ethiopië. 

(2-1) Olympisch bospark in Beijing. 

(2-2) Sheger park in Addis Ababa. 

Twee zegels elk 1,20 yuan in vellen met 12 zegels 

met op de onderrand het uitzicht zoals ook op de 

zegel is te zien. Het nummer van deze serie is 

opmerkelijk. Volgens de planning zou de serie 

met dit thema nummer 2020-25 hebben en zou 

2020-5 een op 1 april uit te geven serie zijn ter 

gelegenheid van 70 jaar betrekkingen met India. 

Die serie is niet doorgegaan. Over de achtergrond 

daarvan kunnen we speculeren; de spanningen in 

de grensstreek tussen China en India zouden er 

zomaar wat mee te maken kunnen hebben….  
 

 
28 november – serie 2020-27 

Tweehonderdste verjaardag van de geboorte van 

Friedrich Engels. 

Twee zegels met een waarde van 1,20 yuan 

uitgegeven in vellen met 12 zegels met in de 

rechterbovenhoek het portret van Engels. 

D.v.E. 

 
 

Nieuwe uitgiften Hong Kong 
 

 

 
 

28 Januari 2021 – Jaar van de Os 

Vier zegels met de waarden $2, $3.70, $4.90 en 

$5 tonen een os, uitgevoerd in verschillende 

kunstvormen. Daarnaast is een blokje met een 

zegelwaarde van $ 10 uitgegeven, een vierkant 

blokje met een waarde van $ 50 op zijdepapier en 

een blok met goud- en zilveropdruk met jaar van 

de Rat en de Os gecombineerd, frankeerwaarde 2 

x $50. Nou ja… 
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23 februari 2021 – Leeuwen- en Drakendans 

Op vier zegels en twee velletjes zijn vijf verschil-

lende dansen afgebeeld.  

- Lion Dance  ($2) 

- Pixiu dance($3.70) 

- Unicorn Dance ($4.90) 

- Dragon dance ($5) 

- Tai Hang Fire dance op de velletjes ($10 / $20) 
 

 

16 maart 2021 – Romance of the three kingdoms 

In de reeks uitgiften over klassieke Chinese 

literatuur dit keer een serie over de beroemde 

‘Romance of the three kingdoms’. Zes zegels met 

scenes uit het verhaal met de waarden $2, $2.60, 

$3.40, $3.70, $4.90 en $5 
 

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)
 

 
4 februari 2021 – Stad Kaohsiung  

In de serie Taiwan Scenery postzegels die in 2016 

is begonnen, is een nieuwe serie uitgebracht met 

vier beroemde plaatsen in Kaohsiung City: 

1. Het Nationaal Kaohsiung Centrum voor de 

Kunsten (Weiwuying) (NT$6): Het centrum, 

gelegen in het Fengshan District van Kaohsiung, 

is ontworpen door de Nederlandse architecte 

Francine Houben, die zich liet inspireren door de 

oude banyanbomen van Weiwuying. Het is 

prachtig geïntegreerd in de omringende 

omgeving. 

2. De lichtkoepel in Kaohsiung MRT (NT$6): Het 

werk van Narcissus Quagliata bevindt zich in het 

Formosa Boulevard Station op de kruising van de 

rode en oranje MRT-lijnen van Kaohsiung. 

3. Het hart van de liefdesrivier (NT$15): Gelegen 

in Kaohsiung’s Sanmin District, combineert deze 

plek – “The Heart of Love River” – de functies 

van toerisme met waterbeheersing en ecologische 

verbetering. Het Oostmeer, het Westmeer en de 

brug in het midden hebben samen een hartachtige 

vorm.  

4. De haven van Kaohsiung (NT$15): Dit is de 

belangrijkste en zeer bedrijvige haven en hét 

distributiecentrum voor de export en import van 

Taiwan.  
 

5 maart 2021– James Maxwell    

In 2021 is het honderd jaar 

geleden dat Dr. James L. 

Maxwell overleed. Ter herden-

king is een postzegel van NT$28 

uitgegeven. De postzegel toont 

een portret van Dr. Maxwell met 

op de achtergrond een glimp van 

de Thài-Pêng-Kéng Maxwell Memorial Church. 

Dr. Maxwell begon in juni 1865 met zijn werk als 
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medisch missionaris in Tainan. De Khòan-sai 

Straatkliniek was de eerste kliniek in Taiwan in 

westerse stijl. Dr. Maxwell combineerde medisch 

werk met zijn prediking. Hij trainde personeel en 

hielp ontelbare patiënten, waardoor hij de titel 

Vader van Taiwan’s Medische Missionarissen 

kreeg. Het zegel is uitgegeven in gedecoreerde 

elletjes met 18 zegels. 
 

10 maart 2021- Veelbelovende Os label 

Na het “Money Rat Postage 

Label” uit 2020 is nu een 

“Auspicious Ox Postage 

Label” uitgegeven. De 

veelbelovende os lijkt 

standvastig en zelfverzekerd en kalmeert zo de 

geesten en brengt mensen stabiliteit. Het ontwerp 

suggereert een komend Jaar van de Os dat 

gekenmerkt zal worden door een lang leven en 

veel geluk. In de linkerbenedenhoek van elk 

etiket staat een serienummer met drie Engelse 

letters (die het rolnummer aanduiden) en vier 

Arabische cijfers. De waarden op het etiket 

kunnen in rood of in zwart worden afgedrukt. 
 

 

9 april 2021 – Goudvissen (III) 

Als vervolg op de uitgaven van 2019 en 2020 nu 

een serie met de volgende vier goudvissen:  

1. Parelmoerschaal (NT$8): Hij heeft een rond 

lichaam en halfronde schubben, alsof zijn huid is 

ingelegd met parels.  

2. Hemels Oog (NT$8): Hij heeft geen rugvin, 

maar wel grote uitpuilende ogen die 90 graden 

zijn gedraaid en naar boven zijn gericht. Door het 

naar boven gerichte zicht is hij vaak aangewezen 

op zijn reuk- en smaakzin om voedsel te vinden.  

3. Waterbeloog (NT$15): Aan de zijkant van zijn 

ogen heeft deze goudvis twee met vloeistof 

gevulde zakjes, die naar rechts en links zwaaien 

als hij door het water glijdt.  

4. Oranda (NT$28): Met zijn kap op zijn kop (die 

de vorm heeft van een omgekeerd trapezium) en 

zijn brede staartvin lijkt hij op een machtige 

leeuw. 

Gelegenheidsstempels VRC 
 

Stempel gebruikt ter 

gelegenheid van de 

Internationale Dag van 

de Arbeid op 1 mei 

1952. 

 

 

Stempel gebruikt ter 

gelegenheid van de 15e 

verjaardag van het 

begin van de Oorlog 

van Verzet tegen Japan 

op 7 juli 1952. 

 

 

Stempel gebruikt ter 

gelegenheid van de 25e 

verjaardag van het 

Volksbevrijdingsleger 

op 1 augustus 1952. 
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