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Redactioneel 
U heeft weer tot de herfst moeten wachten op het 
derde nummer van deze jubileumjaargang, maar 
nu die in alle hevigheid is losgebarsten komt het 
ervan dat samen te stellen. 
Ik hoop dat de inhoud u weer het wachten waard 
was. Het is weer een gevarieerd nummer 
geworden. Ai Li-shan tekent voor een aantal 
artikelen, dit keer ook over de Additional Charge 
labels van de Volksrepubliek. In het laatste deel 
van de serie over postwaardestukken van het 
Keizerrijk worden weer fraaie exemplaren 
getoond. Marc Symens laat een aantal 
poststukken zien met poststempels die de 
oppervlakkige beschouwer makkelijk op het 
verkeerde been kunnen zetten. 
Verder een artikel over Kinmen (Quemoy), een 
apart verhaal uit de China-Taiwan relaties en een 
over een gelegenheidsuitgifte over Tibet, ook al 
een politieke brandhaard. 
Een paar 70 jaar oude artikelen uit een Chinees 
tijdschrift geven een beeld van de manier waarop 
postzegels werden gebruikt om een acuut 
probleem in de locale economie van Shanghai op 
te lossen. 
Dit keer tonen we ook een paar fraaie 
gelegenheidsvelletjes waarop ontwerpers van 
postzegels van de Volksrepubliek in het zonnetje 
gezet worden. 
Ik hoop dat u ook dit keer weer veel plezier aan 
het nummer zult beleven! 
 

Bestuursmededelingen 
 

Verslag bijeenkomst 5 september 2009 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 19 
aanwezige leden welkom en doet de volgende 
bestuursmededelingen: 
Ons lid dhr. Georg van den Berg is overleden. 
Hij is vele jaren lang lid geweest van onze 
Studiegroep en was, tot vlak voor zijn 

overlijden, bezig met het verzamelen van zegels 
uitgegeven in China. De voorzitter vraagt om 
een ogenblik van stilte ter nagedachtenis. 
De heren Ed Boers en Hendrik Oranje maken 
ons erop attent dat ook bij gerenommeerde 
veilinghuizen soms valse zegels als echt worden 
aangeboden. Dat zal eerder aan onkunde dan aan 
boze opzet liggen, maar wanneer er leden zijn 
die besluiten om op kavels te bieden die in het 
wat duurdere segment liggen is het advies even 
contact op te nemen met een van deze 
bovenvermelde heren die zegels keuren, alvorens 
een bod te plaatsen. Ook is op dit moment een 
artikel hierover in voorbereiding wat t.z.t. in het 
bulletin zal verschijnen. 
Er zijn nog jubileum velletjes, uitgegeven door 
de Studiegroep, verkrijgbaar.  
De komende veiling Nr. 186 in november, zal 
een jubileum uitgifte zijn met 125 interessante 
kavels. 
Dick van Eijl meldt dat hij de laatste nieuwtjes 
welke zijn uitgegeven in 2006 heeft ontvangen. 
Rondvraag: 
Dick van Eijl vraagt of de komende 
veilinglijsten nu zo zijn ingericht dat leden die 
niet in het bezit zijn van de Stanley Gibbons 
Catalogus de aangeboden kavels  kunnen 
vertalen naar Michel nummers d.m.v. het 
betreffende jaar van uitgifte te vermelden. De 
voorzitter zegt dat in de komende veiling kavels 
zijn opgenomen die aan bovengenoemde criteria 
voldoen  Voor de veiling van februari 2010 is er 
al zoveel als mogelijk rekening gehouden met 
bovenstaande. 
Na de pauze werden de bijna 100 aangeboden 
kavels deskundig geveild door Jan Bertens, die 
Johan Sevenhuijsen verving in verband met 
diens afwezigheid. Er waren 21 schriftelijke 
biedingen uitgebracht en 28 kavels gingen 
retour. 
Om 13.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten. 
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Interessante locale toeslag-labels 
 
Ai Li-shan 

 
In de China filatelie is niets leuker dan het 

verzamelen van locale toeslag (extra charge) 

labels. Er is veel geschreven over de reden voor 

die toeslag. Die begon in 1987 en  ging door tot 

in 1999 (en zelfs later op postale reçu’s). Er zijn 

toeslaglabels en ook toeslagstempels. Ik vind zelf 

het verzamelen van de gestempelde toeslag-

aanduidingen op brief het leukst. Ik denk dat het 

interessant zou zijn zo nu en dan wat 

voorbeelden te laten zien. 

Ik maak u graag attent op de uitstekende 

catalogus van D&O trading, die via het Internet 

te raadplegen is met een prima zoekfunctie, 

zodat je snel kunt vinden wat je zoekt. Als je die 

niet eerder gezien hebt, ga naar 

www.dandotra.com. Veel plezier! D&O is ook 
een van de meest betrouwbare handelaren in de 

toeslaglabels.  
 

Antu (Jilin) 

De labels van 10 en 20 ct. uit de plaats Antu in 
de provincie Jilin zijn uitgegeven in vellen van 
40 zegels. Er zijn drie verticale rijen van de 
waarde 10 ct en de rechter kolom heeft de 
waarde 20 ct.. Dertig zegels van 10 en tien van 
20 ct., dus, in het vel. Ze zijn in groen gedrukt 
op gewoon, ongeperforeerd papier. 
 

 
Hoekblok met zegels van beide waarden 

 

Jiaxing (Zhejiang) 

Het plezier van het verzamelen van locale 
toeslagzegels uit de Volksrepubliek is het aantal 
variëteiten dan je kunt vinden. Omdat ze locaal 
geproduceerd werden was er niet de 
kwaliteitscontrole die je van zegeldrukkerijen 
kunt verwachten. In de stad Jiaxing in de 
provincie Zhejiang werd een toeslagzegel 

gedrukt in vellen van 50 (10 x 5). Elk label heeft 
het zelfde nummer als het velnummer in de 
rechter bovenhoek van het vel.  
 

 
 
Hierboven ziet u een compleet vel van 50 met 
een eerstedagstempel van 27 mei 1990.  
 

 
 
Hierboven een zegel uit het vel. Hieronder ziet u 
een compleet vel met de naam van de stad 
(Jiaxing) in handstempel op elk zegel en een 
zegel uit dat vel. 
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In vel nummer 0004111 is een interessante 
afwijking. Op positie 4 van het vel is het 
nummer op het zegel 04110 i.p.v. 04111  
 

 
Deze afwijking is op de andere vellen, die elk 
hun eigen nummer hebben, niet aanwezig. Ik 
denk dat er nog vele andere afwijkingen te 
vinden zullen zijn. De horizontale zwarte en de 
verticale rode lijnen zijn op alle onderzochte 
vellen identiek. Die zijn dus allemaal van 
dezelfde plaat gedrukt; alleen de nummers zijn 
verschillend. 
 

Yanhe (Guizhou) 

De stad Yanhe (postcode 565300) in de 
provincie Guizhou bracht in 1993 een serie van 
drie locale toeslaglabels uit, allen in zwart op wit 
papier, gedrukt in velletjes van zes zegels 
(hoeveel van deze velletjes per drukvel is 
onbekend). De waarden waren 20, 30 en 50 fen.  
 

 
 
Er is een zeer interessante afwijking op zegel 3 
in de velletjes van 20 fen. Die bestaat eruit dat 
het laatste karakter in beide regels tekst gelijk is.  

                    
                  normaal     fout 

 

Deze zeldzame afwijking is, voor zover mij 
bekend, nog niet eerder in een blad buiten China 
gemeld en afgebeeld.  
 

District Xianning (Hubei) 

Het postale toeslaglabel van het district Xianning 
in de provincie Hubei is bijzonder interessant. 
Voor zover ik weet is dit het enige toeslaglabel 
dat is uitgegeven in verband met een postzegel-
uitgifte, in dit geval de bamboe-serie van 15 juni 
1993. 
Het label is eerst uitgegeven in vellen van 30 (5 
rijen van 6), mij is verteld dat later is overgegaan 
op vellen van 6 rijen van 5 zegels, maar zo’n vel 
heb ik nog nooit gezien. Iemand anders wel?  
In de afbeelding van het vel op de omslag is te 
zien dat de groene druk bestaat uit twee blokken 
van 15 (5 rijen van 3), die niet goed op elkaar 
aansluiten. Ook de kleur van beide delen van het 
vel komt niet overeen. Dat is het geval bij alle 
vellen die ik gezien heb. Dat zal betekenen dat 
de afdruk van linker- en rechterdeel op een ander 
moment of zelfs op een andere pers gemaakt 
zijn, waarbij van verschillende inkt gebruik is 
gemaakt.  
De zwarte druk daarentegen is in één keer 
aangebracht, er is daar regelmatige ordening 
over het gehele vel.  
 

 1 
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Dat wordt nog bevestigd door de afwijking die te 
zien is in de zwartdruk op positie 25 (links 
onderin het vel). De afstand tussen 93 en 3 is 
daar groter dan bij de andere posities (fig. 1). 
 

2  3 
 

Er zijn bij deze uitgifte nog drie afwijkingen 
waarnaar je kunt uitkijken. De eerste is het label 
zonder zwarte tekst (fig. 2). Van deze afwijking 
is één vel van 30 exemplaren bekend dat in losse 
zegels en paren verdeeld is. Deze afwijking is 
dus zeer zeldzaam.  
De tweede is een proefdruk zoals afgebeeld in 
afb. 3, maar niet uitgegeven. Er is een rood 
nummer in het ontwerp toegevoegd. Er moet ook 
nog een proefdruk zijn met rode i.p.v. zwarte 
tekst. Die heb ik nooit gezien; mogelijk zijn er 
buiten China geen exemplaren van. 
Veel van de zegels vind je gebruikt op brieven 
met de eerste dag van uitgifte, 15 juni 1993, als 
datum, meestal op FDC’s met de bamboe-
uitgifte van de zelfde dag (zie afbeelding op de 
omslag). De zegels zijn in gebruik gebleven tot 
30 juni 1993, toen de postale autoriteiten verder 
gebruik verboden.  
 

 
4 

 
In afb. 4 zie je een brief van 23 juni uit Wenquan 
(code 437100) met gebruik van het label. 
Zulke brieven zijn veel moeilijker te vinden dan 
de FDC’s. 
 

Huangshi (Hubei) 

Op 1 maart 1993 werd in de stad Hunagshi in de 
provincie Hubei een toeslaglabel van 50 fen 
uitgegeven voor gebruik op pakketpost.  
 

 5 
 
De catalogus van toeslaglabels uit Hubei door 
Charles Ouyang geeft een gebruiksperiode van 1 
maart tot 30 september 1993 voor dit label. Het 
label is uitgegeven in velletjes van 10 (hoeveel 
velletjes op een drukvel zaten is mij niet 
bekend).  
 

  6 
 
Het velletje heeft een interessante afwijking op 
positie 8. De cirkels in het ontwerp lopen daar 
over de ‘V’ heen (zie afb. 6). 
 

 7 
 
De labels zijn gedrukt zonder het rode stempel 
dat bij gebruikte exemplaren, voor zover ik heb 
gezien, er altijd op is aangebracht (zie afb. 7). 
Dat werd kennelijk door het postkantoor in 
Huangshi gedaan. 
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Postwaardestukken van het Keizerrijk China III 
 
Edy Pockelé 

 

Hieronder de derde en laatste aflevering van het overzichtsartikel over de typen en het gebruik van de 

postwaardestukken uit de periode van het Keizerrijk. De eerdere twee afleveringen stonden in de 

vorige beide nummers van het Bulletin. 

 

1 cent groen  (HAN P 006) 
 

Volledig nieuwe uitvoering, nl. horizontaal, tweetalig (Chinees en Frans) en de rechthoekige zegel in 
de U.P.U  kleur voor binnenlandse postkaarten, nl. groen. De voorzijde wordt nu ook verdeeld door 
een T met aanduidingen voor de juiste gebruikswijze in het Chinees. 
 

 
 

normaal = met punt   variëteit = zonder punt 

 

horizontaal formaat    uitgegeven april 1908             oplage 6.375.000 ex 
drukker: douanedepartement voor statistiek in Shanghai 
cliché: zegel litho & tekst typo      papier: grijzig witte kleur        formaat: 90 x 140 mm 
 

Vervalsing 

Sinds een tiental jaren is er in China een economische revolutie aan de gang en de interesse voor de 
oude Chinese filatelie stijgt exponentieel. Postzegels en postwaardestukken genieten een enorme 
belangstelling. China is ook het paradijs van de namaak en zo ook in de filatelie. Gelukkig voor de 
specialisten gaan zij niet zeer zorgvuldig te werk, maar voor de gewone Chinees die nooit een 
postwaardestuk uit de periode van het keizerrijk van dichtbij heeft gezien kunnen deze kopies zeer 
verwarrend zijn. Deze kaart werd op een China clubveiling als echt aangeboden ! 
 

V A L S                                                                                       E C H T 

                                           
C K N T      C E N T 
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Wat is er allemaal fout met deze vervalsing? De kleur van de druk is duidelijk donkergroen i.p.v. 
geelgroen, het karton is bruin en licht geribt i.p.v. romig wit effen papier, zeer slordig gegraveerd 
cliché, o.a. de schubben van de draak zijn zeer onduidelijk, enz. Chinese & Engelse spellingsfouten! 
 

1 cent groen (HAN P 006) verzonden over route via Indochina 

 

       (op de rug)        
 

 
 
Lungchow enkel cirkel (scheiding raakt cirkel NIET) 8 FEB / 09 
via  LANG – SON / TONKIN  9 / FEVR / 09 naar Frankrijk 
Frankering: postkaart 1 c. + 3 c. (drakenzegels 1 c. en 2 c. ) = 4 cent 
 

1 cent + 1 cent lichtgroen (HAN P 007) 
Uitvoering zoals de enkele kaart van de vierde uitgave in de nieuwe U.P.U kleur voor binnenlandse 
postkaarten, nl. groen en met 2 – talige tekst. De voorzijde is verdeeld door een T met aanduidingen 
voor de juiste gebruikswijze enkel in het Chinees. De vraagkaart met vertikaal 2 regels instructies in 
het Chinees links en Rechts van de T. De antwoordkaart heeft rechts van de T slechts één verticale 
Chinese tekstregel. Ook de Franse tekst geeft het verschil tussen ‘kaart met antwoord’ en 
‘antwoordkaart’ aan. 

 

 
 



China Filatelie 2009 9 

 
 

horizontaal formaat    uitgegeven april 1908  oplage 548.600 ex 
drukker: douanedepartement voor statistiek in Shanghai  
cliché: zegel litho & tekst typo      papier: grijzig witte kleur  formaat: 2 maal  90 x 140 mm 
 
Variëteiten: er zou een gebroken E in CENT bestaan (op de vraag en/of op antwoordkaart? Deze 
afwijking heb ik tot nu toe nooit gezien). 

 

Binnenlands gebruik van de vraagkaart (in 1913, de tijd van de Republiek) 

 

 
 

 
 

Kaart van Pingshunhsien via Luanfu naar Nanchuichen, allemaal in Shansi. Het eerste karakter in het 
adres, cheng, wordt gebruikt om aan te geven dat het hier een rapport betreft, geschreven aan een 
hogere instantie. Waarschijnlijk gaat het hier om een rapport van een missionaris of zendeling. De 
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China Inland Mission is actief in dit gebied. Vreemd is dat het zegel niet ontwaard is. Het derde 
stempel (op de achterzijde) is helaas niet te lezen maar ik ga er van uit dat dit van Nanchuichen is. 
 

 
Shansi 
postal agency 
Pingshunhsien 

  
 
Luanfu 
24 juli 1913 
 

 
Shansi 
24 juli 1913 
Nanchuichen (?) 
 

 
 

Aangetekend gebruik van de antwoordkaart in 1908 uit het buitenland naar Harbin 

                                            
Zeer uitzonderlijk is het gebruik van een antwoordkaart van het Keizerlijke China geretourneerd vanuit 
het buitenland. Vergeten we vooral niet dat de ingedrukte zegel enkel het binnenlands Chinese tarief 
betreft en dat de Chinese antwoordkaarten geen waarde hadden indien in het buitenland gebruikt. 
China is immers nog geen lid van de U.P.U (aansluiting volgde eerst in 1914). 
Opgelet, dit is een niet filatelistisch gebruik, de achterzijde is volledig beschreven ! 
 

 
 
Verklaring toe te passen tarief:  
Russisch aantekenrecht naar het buitenland = 10 kop. Postkaart = 4 kop. 
De Russische kantoren in het buitenland worden echter beschouwd als inlandse kantoren. Harbin 
(Manchourije) ligt in de Russische invloedssfeer en wordt praktisch volledig bediend door de 
Russische post (naast de Japanse en de Chinese). 
Russisch aantekenrecht voor het binnenland = 7 k, postkaart binnenland = 3 k, dus dit klopt met de 
frankering van 10 k, de Chinese zegel is ook niet ontwaard en werd terecht door Rusland NIET erkend 
voor het port. 
De reisweg van deze kaart: 
Vertrek in Kegel (post station), bij Revel in Estland op 10 nov 1908 
Geadresseerd naar Harbin en aangekomen op 25.11.08. Op 27.11.08 werd de kaart doorgezonden naar 
Nikolsk-Ussuriysk (vroeger Ketritsevo genoemd en gelegen tussen Vladivostok en Khabarovsk in 
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Rusland), aankomststempel van 29.11.08. Dus via de Trans Siberische Spoorweg en de CER (Chinese 
Eastern Railroad die word uitgebaat door de Russen), naar het grenskantoor van de Ussuri spoorweg. 
Dit was de enige snelle verbinding omdat de Trans Siberische niet aansloot met de Ussuri spoorweg 
via Rusland. (de aansluiting op Russisch grondgebied werd eerst in 1914-1916 gebouwd tussen Chita 
en Khabarovsk). De post moest dus ofwel via de China Eastern Railway, of via de Ussuri rivier. 
 
Literatuur:  Russian Post Offices in the Russian Empire by Philip Robinson 

Russian postmarks an introduction and guide by Kiryushkin & Robinson 
 

Gebruik naar het buitenland na 1911 (periode van de Republiek) 

 
De oude postkaarten van het keizerrijk bleven geldig tot 1 April 1914 en worden tot dan zonder opdruk 
verder opgebruikt. (tarief binnenland ongewijzigd 1 cent). 
Bijfrankeringen met zegels van de republiek en/of het keizerrijk naar het buitenland zijn normaal. Naar 
het buitenland zijn 4 combinaties mogelijk tussen 1911 en 1 April 1914 (volgens Han). 
Toetredingsdatum tot de U.P.U. is 1 maart 1914. Internationaal gebruik van de kaart uit maart 1914 (na 
toetreding tot de UPU en voor verval van geldigheid) zou dus echt interessant zijn! 
 
 

Esperanto in China 
 

 
 
 
 

 
 
 

Hiernaast de illustratie van een 
merkwaardig knipsel, afkomstig van 
Hendrik Oranje. Het gaat om een pagina 
uit het blad “La Esperantista 
Telegrafisto”, nummer 7, uitgegeven in 
Shanghai in mei 1928. Het gaat kennelijk 
om een kort artikel dat zowel in het 
Chinees als het Esperanto is afgedrukt. 
Kan iemand van onze leden thuisbrengen 
waar het over gaat? Uit het zelfde blad 
zijn ook nog twee andere bladzijden 
beschikbaar, kennelijk deel van een 
cursus Chinees – Esperanto. Zo zie je 
maar weer: Shanghai was in de jaren 20 
echt een wereldstad. 

 
 

Kinmen en de Juguang toren 



China Filatelie 2009 12 

 

Johan Sevenhuijsen 

 
Het is vaak leuk je te verdiepen in de 

achtergrond van de afbeelding op bepaalde 

postzegels. Daar blijkt soms een stuk meer 

achter te zitten dan je op het eerste gezicht zou 

denken. Dat geldt misschien wel extra voor 

zegels uit China, waar communicatie met 

subtiele signalen een eeuwenoude cultuur is. 

 

   
 
Eén van de meest bekende langlopende series 
van Taiwan is die met de afbeelding van de 
Juguang (Chu Kwang) Tower, in drie 
verschillende ontwerpen uitgegeven tussen 1960 
en  1966. Je kunt je afvragen waarom gekozen is 
voor de afbeelding van juist deze toren. 

 
Deze toren in klassieke stijl staat in Kinmen en 
is daar in 1952 gebouwd als eerbetoon aan de 
daar gevallen soldaten. Over Kinmen valt nog 
wel wat meer te vertellen.  
Quemoy of Kinmen is de naam van een 
eilandengroep vlak bij de zuidoostkust van het 
Chinese vasteland. Aan het eind van 1949, toen 
de Chinese nationalisten met Chiang Kai-shek 
van het vasteland verdreven waren en de 
Volksrepubliek China werd uitgeroepen, bleven 
naast Taiwan nog enkele kleinere groepen 

eilanden onder controle van de nationalisten. Het 
gaat om de ‘Pescadores’ (Penghu) en om enkele 
eilanden vlak onder de kust: de Matsu archipel in 
de delta van de Min rivier bij de havenstad 
Foochow en de Kinmen (Quemoy) groep.  
 

Kinmen - Quemoy 

 

 
 
Die laatste archipel ligt tegenover de havenstad 
Xiamen (Amoy), dat onder bestuur staat van de 
Volksrepubliek China. De Volksrepubliek China 
maakt aanspraak op de eilanden en beschouwt ze 
als deel van de door haar bestuurde provincie 
Fujian. 
Kinmen (Jinmen) betekent letterlijk gouden 
poort. Het eiland kreeg deze naam vanwege de 
uiterst strategische ligging. Het vormde de 
toegangspoort tot de zee voor zowel Zhangzhou 
als voor Xiamen en beschermde beide steden 
tegen aanvallen vanuit diezelfde zee.  
De naam 'Quemoy' is een vroeg-Spaanse of 
vroeg-Portugese verbastering van Kinmen, zoals 
die werd uitgesproken in het Zuidelijk Min.  
De archipel bestaat uit twaalf eilanden met een 
totale oppervlakte van 150 km². De twee 
grootste eilanden zijn Groot Quemoy (130 km²) 
en Klein Quemoy (16 km²). Andere eilanden zijn 
Tatan, Erhtan, Peiting, Menghuyu en Shihyu. 
Wat meer zuidelijk ligt Tungting (Chapel 
Island), met een vuurtoren daterend uit de Qing-
periode.  
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Kaart van Kinmen (Quemoy) en Xiamen (Amoy) uit National Geographic, maart 1959 

 

Quemoy ligt 150 km ten westen van de 
Pescadores, 270 km ten westen van Taiwan en 
280 km ten zuidwesten van de Matsu-archipel. 
Daarentegen bedraagt de afstand tussen de 
Tatan-eilanden, het meest westelijke deel van het 
Kinmen-district en het Chinese vasteland bij 
vloed slechts 2,3 km en bij eb nog maar 1,8 km. 
De eilandengroep ligt zeer strategisch, omdat 
vanaf Quemoy de baai en haven van Xiamen 
(Amoy) en de monding van de Jiulong rivier kan 
worden geblokkeerd. 
 

Geschiedenis 

Na het uitroepen van de Volksrepubliek is drie 
maal slag geleverd om de controle over Quemoy. 
De eerste keer was eind oktober 1949, toen de 
invasie vanaf het vasteland na drie dagen was 
afgeslagen. De toekomst zag er toen precair uit, 
vooral omdat de Verenigde Staten in die tijd niet 
geneigd was om zelfs maar de verdediging van 
Taiwan te steunen. In juni 1950 was de situatie 
echter veranderd. Mao had in februari 1950 een 
militair verbond met de USSR gesloten en toen 
de Noordkoreanen op 25 juni 1950 hun aanval 
op Zuid Korea openden had Mao ze verbaal 
ondersteund. Op 27 juni kondigde president 
Truman aan dat de Amerikaanse 7e vloot 
Formosa tegen communistische aanvallen zou 
beschermen. Onder het bewind van president 
Eisenhower, vanaf 1953, werd de economische 
en militaire steun voor het regime in Taipeh 

uitgebreid. In december 1954 werd een militair 
verbond gesloten, waarbij de VS zich 
verplichtten Taiwan te hulp te schieten bij een 
aanval op Taiwan of de Pescadores. Het 
Amerikaanse congres nam een resolutie aan 
waarin de president de volmacht kreeg de 
werking van dit verdrag ook te laten gelden voor 
Quemoy en Matsu. De Taiwanese regering had 
in augustus 1954 58.000 militairen op Quemoy 
gelegerd. Vanaf begin september 1954 werd 
Quemoy door artillerie vanaf het vasteland 
bestookt. In de eerste maanden van 1955 loopt 
de spanning sterk op; van Amerikaanse kant 
wordt herhaalde malen expliciet gedreigd met 
gebruik van atoomwapens. Op 1 mei werd de 
beschieting van de eilanden beëindigd, waarmee 
de crisis werd bezworen. 
Na enkele jaren van relatieve rust werd vanaf 23 
augustus 1958 de Quemoy archipel opnieuw 
beschoten, waarbij bevoorrading van de eilanden 
onmogelijk werd. Dat leidde opnieuw tot 
verklaringen van de kant van de VS dat zij niet 
zouden aarzelen de Taiwanezen bij een aanval 
bij te staan en verklaringen van de USSR dat ze 
in dat geval China zouden steunen. Van beide 
zijden werd echter elk direct treffen zorgvuldig 
vermeden. Amerikaanse marineschepen bleven 
buiten de 3 mijlszone en werden niet 
aangevallen vanuit de Volksrepubliek. Die had 
inmiddels een territoriale zone van 12 mijl 
uitgeroepen, maar beperkte zich tot herhaalde 
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‘ernstige waarschuwingen’ tegen de 
Amerikaanse inbreuk daarop. In september 
begonnen besprekingen tussen de VS en China, 
die leidden tot een bombardementspauze vanaf 6 
oktober 1958. Vanaf 20 oktober werden de 
beschietingen hervat, maar alleen op de oneven 
dagen. Die toestand is daarna zo’n 20 jaar 
doorgegaan: wederzijdse beschietingen om de 
andere dag, vooral met granaten met 
propaganda-pamfletten.  
Op Quemoy zijn in die tijd zo’n 450.000 
granaten terecht gekomen. Dat heeft bijgedragen 
aan de economische activiteit op het eiland. De 
lokale ambachtslieden maken er koksmessen van 
hoge kwaliteit van. Een granaat is goed voor 60 
hakmessen. Toeristen nemen die tegenwoordig 
vaak als souvenir mee. 
Vanaf 1979 zijn de beschietingen gestaakt, de 
staat van beleg van de eilanden is in 1992 
opgeheven, waarna er ook verkiezingen werden 
gehouden voor burgerlijk bestuur. Toerisme is 
mogelijk sinds de opheffing van de staat van 
beleg in november 1992. In oktober 1995 werd 
het Kinmen Nationaal Park opgericht. Het park 
is 37,8 km² en bestaat uit vijf gebieden, Taiwu 
Berg, Guningtou, Gugang, de Mashan Heuvel en 
Lieyuen (Klein Quemoy). Het park combineert 
natuur met historisch erfgoed en trekt jaarlijks 
ongeveer een miljoen bezoekers. 
Een aantal luchtvaartmaatschappijen onderhoudt 
dagelijks een groot aantal vluchten tussen 
Kinmen en Taiwan. 
Sinds 1 januari 2002 bestaan er directe contacten 
tussen Kinmen (en Matsu) en het Chinese 
vasteland. Het gaat hierbij om de ‘drie mini-
links’, namelijk een directe postdienst en direct 
vervoer van personen en van goederen. Personen 
mogen uitsluitend per passagier- of vrachtschip 
worden vervoerd, transport met vissersboten of 
per vliegtuig is niet toegestaan. Voor Kinmen 
was oorspronkelijk één toegestane route naar het 
vasteland overeengekomen, die van de haven 
van Liaoluo op Kinmen naar Xiamen (Amoy). In 
juni 2006 werd een tweede route geopend, die 
tussen Kinmen en Quanzhou. In 2006 bepaalde 
de regering in Taipei verder dat alle personen die 
geboren waren op Kinmen (of Matsu) of daar 
vóór 2001 hadden gewoond onder de 
voorwaarden van de 'drie mini-links' naar het 
vasteland mochten reizen. 

Vanaf augustus 2008 worden ook aan toeristen 
uit de Volksrepubliek visa verstrekt; daarmee 
krijgt de economische ontwikkeling van het 
eiland een extra stimulans. 
 

Slot 

Al met al is wel duidelijk waarom in de jaren 60 
de keus is gemaakt om de Juguang toren op 
Kinmen zo prominent op de Taiwanese 
postzegels te zetten: een onmisbaar signaal van 
de claim van Taiwan op deze omstreden 
eilandengroep. 
Overigens viel de naam Kinmen ook al in een 
artikel in het vorige nummer over 
belastingzegels van Taiwan: die zijn met een 
aparte opdruk voor gebruik in Kinmen 
uitgegeven. Nu weten we dus ook wat het 
bijzondere van juist die plaats is. 
Trouwens: voor degenen die interesse in de hier 
getoonde serie postzegels hebben: onze 
Amerikaanse zustervereniging heeft in 1988 een 
speciaal boekje over deze uitgifte van de hand 
van Don Alexander uitgegeven.  
 

Zeldzaamheid uit de China filatelie 
 

 
 
Hierboven de afbeelding van een zegel uit de 
periode van de Culturele Revolutie dat u niet 
bekend zal voorkomen. Dat klopt: het zegel is 
wel voor uitgifte klaargemaakt, maar niet 
uitgegeven. Afgebeeld is een tekst van Mao in 
diens handschrift. Het gaat om een boodschap 
van Mao aan de Japanse arbeiders, waarin hij 
hen verzekert dat de Japanse revolutie zeker zal 
overwinnen. Er is slechts een klein aantal van 
deze zegels bekend, verdere details, zoals 
productiedatum, zijn onbekend. 
 
 

Misleidende standaard tweetalige datumstempels van Shanghai 
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Marc Symens  

 
Midden 1899 komt als vervanger voor de sinds midden 1897 gebruikte “dollarstempel” de “standaard 
tweetalige datumstempel” in omloop.  Dit stempeltype blijft in gebruik tot ca.1948 en werd in een 100-
tal kantoren gebruikt.  Voor verdere algemene informatie hierover verwijs ik graag naar Paul Ke-Shing 
Chang, History of Postal Cancellation of China, Part II, pag 254-275, San Francisco, 1981.  
Aanvankelijk heeft de datumstempel een diameter van ca. 25 mm en wordt de datum er op twee lijnen 
opgegeven (dag maand / jaar).  Wanneer later (1917) dag, maand en jaar op één lijn worden 
genoteerd en de diameter van de stempel groter is, wordt onderaan het uur vermeld. 
 

 
achterzijde van brief van Shanghai 15 MAY /00 naar Taku 19 MAY /00, doorgezonden naar Tientsin 

19 MAY /00, teruggezonden naar Taku 20 MAY /00 (20 staat omgekeerd !) en weer doorgezonden 

naar Tientsin 20 MAY /00 

 
Een aantal van de 25 mm stempels bestaan met onderaan niet het jaartal maar een of ander nummer 
(een index). Voor uitgebreide detailinformatie verwijs ik naar een artikel van Jozef Wagemakers 
“Standaard tweetalige stempels met index” in China Filatelie, no. 134, april 2002. 
Het is niet geweten waarvoor deze getallen juist staan, mogelijk is het een kenteken van de 
postbeambte (nummer) die de stempel gebruikte. 
 
De stempels van Shanghai zijn gekend met nummers 1 tot en met 29 (!) en komen voor van 1903 tot 
en met 1918. 

  (vergrote afbeelding) 
met nummer 29 (op een prentbriefkaart gebruikt in 1908) 

 

We kunnen in ieder geval spreken van misleidende datumstempels, vermits zo’n nummer (index) 
gemakkelijk ten onrechte beschouwd wordt als het jaartal. 
Alhoewel dit fenomeen bij verzamelaars ondertussen wel gekend is (of zou moeten zijn), wordt in 
beschrijvingen op veilingen maar ook in filatelistische tijdschriften dat toch nog dikwijls niet juist 
vermeld. 
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Hierna een aantal voorbeelden van stempels met misleidende nummers met de bedoeling het aantal 
verkeerde interpretaties van deze stempels (zie bij voorbeeld “Die China-Philatelie, No 139, oktober 
2007, pag 27) in de toekomst te verminderen. 
 

Nummer 14 

         
1912 prentbriefkaart van Fangtze naar Borgerhout, België 

rechts: transit datumstempel van Shanghai 7 JUN /12 

midden boven: misleidende datumstempel van Shanghai met nummer 14 

 

        
1908 prentbriefkaart van Moukden naar Gent, België 

midden boven: transit datumstempel van Shanghai 31 JUL/ 08 

onderaan: misleidende datumstempel van Shanghai met nummer 14 

 
Op poststukken waar de stempels van Shanghai met nummer voorkomen staat meestal, zoals in vorige 
twee voorbeelden, nog een andere datumstempel van Shanghai met onderaan wel het jaartal. 
 
In volgende twee voorbeelden werd in Shanghai alleen een stempel met (misleidend) nummer 
geslagen.  Daar is de kans op verkeerde interpretatie groter. 
Nummer 18 
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1907 prentbriefkaart van Brecht, België naar Chan-si 

onderaan: misleidende datumstempel van Shanghai met nummer 18 

 

Nummer 22 

        

 
 

1908 postwaardestuk van Tientsin (in de datumstempel van Tientsin is het jaartal weggelaten) naar 

Shanghai. midden: twee grote datumstempels van Shanghai (volgens de maankalender) 

links boven: misleidende datumstempel van Shanghai met nummer 22 

 
Bovenstaande postkaarten zijn alvast kleine (en vooral niet zo dure) interessante stukken uit mijn 
stempelverzameling van Shanghai. 
 
Maar laat je niet misleiden door de titel van deze bijdrage: het voorkomen van misleidende nummers, 
onderaan in de datumstempels, beperkt zich niet tot Shanghai!  Ook voor ook andere Chinese steden is 
het fenomeen gekend (zie “Standaard tweetalige stempels met index”, China Filatelie, no. 134; Jozef 
Wagemakers)! 
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50e verjaardag overname van Tibet 
 
Een van de meest omstreden onderwerpen in de 

recente Chinese geschiedenis is de Tibetaanse 

kwestie. Recente discussies rond het bezoek van 

de Dalai Lama aan ons land zijn er teken van 

dat de emoties daaromheen nog altijd volop 

actueel zijn. Op 28 maart verscheen in China 

een voorgefrankeerde briefkaart (nummer 

JP155) om de ’50
e
 verjaardag van de 

emancipatie van een miljoen Tibetaanse 

lijfeigenen’ te herdenken. 28 maart werd 

uitgeroepen tot ‘Dag van de bevrijding van 

lijfeigenschap’, die in Lhasa en elders groots 

gevierd werd. Hieronder een afbeelding van die 

kaart, het ingedrukte zegel en de vertaling van 

de door de Chinese post erbij gepubliceerde 

tekst (zonder verder commentaar). 

 

 
 

 
 
Op 28 maart 1959 liet de regering een order 
uitgaan om de lokale regering van Tibet weg te 
sturen en te vervangen door een voorbereidend 
comité van het Tibetaans Autonoom Gebied. Op 
die dag werden een miljoen Tibetaanse 
lijfeigenen bevrijd. 
In de jaren 50 was Tibet een feodale staat, in 
tegenstelling tot het utopische beeld van 

‘Shangri La’ dat door John Hilton in zijn boek 
“The Lost Horizon”geschetst wordt. 
In die feodale maatschappij bezaten de 
landheren, die minder dan 5% van de bevolking 
uitmaakten, al het bouwland en grasland en het 
grootste deel van de veestapel van Tibet. Zij 
konden hun lijfeigenen uitbuiten door hun arbeid 
te gebruiken, belastingen te heffen en leningen 
tegen woekerrentes van 10 tot 30% te 
verstrekken. Lijfeigenen moesten soms hun 
schulden gedurende meerdere generaties 
afbetalen. Voor 1959 hadden 80-90% van de 
lijfeigenen schulden bij hun landheren en 30-
40% betaalden schulden af, die door vorige 
generaties waren aangegaan.  
De oude Tibetaanse wet verdeelde de Tibetanen 
in drie klassen in negen gradaties. Onder die wet 
was de waarde van iemand uit de hoogste groep 
zijn gewicht in goud, die van iemand uit de 
laagste groep een stuk touw. 
Na 28 maart 1959 werd het op lijfeigenschap 
gebaseerde feodale regime op alle niveaus omver 
geworpen en werd de volksdemocratische 
regering in Tibet gesticht. De Democratische 
Hervorming werd gestart en voor het eerst in hun 
leven kregen de bevrijde lijfeigenen bouwland 
en vee. 
In 1961 werden voor de eerste keer in de 
geschiedenis verkiezingen voor volkscongressen 
op verschillende niveaus gehouden, waarbij alle 
vroegere lijfeigenen en slaven actief en passief 
kiesrecht hadden. 
In 2002 nam 93,09% van de Tibetaanse 
stemgerechtigden aan de verkiezingen deel, in 
sommige districten was de opkomst 100%. Op 
regionaal niveau is meer dan 80% van de 
vertegenwoordigers afkomstig uit een 
minderheid, op het niveau van dorpen en steden 
is dat meer dan 90%. 
Sinds 1959 zijn alle voorzitters van regionale 
politieke conferenties Tibetaan. Momenteel zijn 
87,5% van de voorzitters en vice-voorzitters van 
de regionale vertegenwoordigingen, 69,9% van 
de leden van het dagelijks bestuur daarvan en 
53,3 van de voorzitters en vice-voorzitters van 
de regionale regering Tibetaan of afkomstig uit 
een andere minderheid. 
Intussen is een aantal vroegere Tibetaanse 
aristocraten benoemd als leidende beambten op 
regionaal niveau en sommigen van hen werken 
samen met hun vroegere lijfeigenen. 
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Sinds 1965, het jaar waarin het Tibetaanse 
Autonome Gebied werd opgericht, zijn twee 
belangrijke klassen, lijfeigenen en landheren, in 
Tibet voor altijd verdwenen omdat de aard van 
de regering fundamenteel veranderd is. 
In de afgelopen 50 jaar heeft Tibet 10-jaren 
plannen voor de economische en sociale 
ontwikkeling opgesteld en uitgevoerd. Onder de 
hoede van de centrale autoriteiten en met de 
steun van het gehele land is de lokale 
infrastructuur verbeterd en de levensstandaard 
van de bevolking sterk verbeterd. Er zijn 
inmiddels in Tibet een aantal Tibetaanse 
miljonairs. 
In 2007 bedroeg het bruto binnenlands product 
van Tibet 30 miljard Yuan (3 miljard Euro), met 
een gemiddeld inkomen van 12.000 Yuan per 
hoofd van de bevolking en belastinginkomsten 
van 2 miljard yuan voor de regio. 
 
 

Postzegels als kleingeld 

 
In “The Asia Stamps Journal” van juli en 

september 1939 (jaargang 1, nrs. 2 en 4) staan 

twee interessante korte artikelen over een 

alternatief gebruik van postzegels. Die geven we 

hieronder vertaald weer. Kennelijk werd in die 

tijd door de inflatie de waarde van de munten 

kleiner dan die van het koper waarvan ze 

gemaakt waren. 

 
In juli was te lezen: 
 
“We maken een nieuw stadium mee in het 
verdwijnen van de harde munteenheid uit China. 
Een paar jaar geleden gingen de zilveren munten 
uit circulatie. Nu verdwijnen de koperen munten, 
en snel ook. Natuurlijk zijn er nog steeds 
muntbiljetten van 10 cent in omloop, maar die 
lossen niet het probleem van kleingeld op, 
bijvoorbeeld voor de rikshaw-trekker en de 
gewone Chinese arbeider. Hoe gaan de 
verkopers van vis, voedsel, sigaretten of andere 
kleine artikelen met deze situatie om? Ze hebben 
een simpele manier gevonden! Postzegels als 
klein geld! Het tekort aan kleingeld is zo nijpend 
dat Amerikaanse en Europese bakkerijen en 
andere winkels het zelfde idee hebben 
overgenomen. In de zomerhitte van Shanghai 
kan dat ook zijn voordelen hebben. Iemand zei 
dat het geld zo beter in zijn zakken bleef.” 

In september lezen we: 
 
“In de Shanghaise kranten was in juli te lezen 
over de snelle verdwijning van het kleingeld uit 
China en dat postzegels in gebruik waren 
gekomen als kleingeld. In de daarop volgende 
weken zijn de koperen munten steeds meer uit de 
circulatie geraakt en momenteel is het een 
zeldzaamheid er een te zien.  
Volgens de North China Daily News van 14 
augustus is er voor $ 400.000 aan postzegels als 
kleingeld in omloop gekomen, alleen al in 
Shanghai. Het grootste deel daarvan circuleert 
onder de armsten van de bevolking, kleine 
handelaars en winkeltjes. 
De krant schrijft dat om de munten te vervangen 
door de Chinese regering grote hoeveelheden 
muntbiljetten van 1 en 5 cent gedrukt zijn in 
Hong Kong en dat die op korte termijn in 
Shanghai zullen verschijnen. De krant beschrijft 
welk treurig effect dat zal hebben voor de 
duizenden armen in Shanghai die nu betalen met 
postzegels. Door het gebruik zijn vele van die 
zegels vuil, beschadigd en versleten geraakt en 
dat die niet door de post geaccepteerd zullen 
worden. De wetenschap dat er snel muntbiljetten 
zullen komen maakt dat mensen liever geen 
postzegels meer als betaling accepteren. 
De krant schrijft dat de man die op straat eten 
verkoopt en die vrijwel alleen postzegels als 
betaling ontvangt omdat zijn klanten kinderen en 
arme mensen zijn, wel met officieel geld moet 
betalen om het meel te kopen waarvan hij zijn 
waren maakt. Plaatselijke winkeltjes wisselen 
soms postzegels voor geld in, maar ze vragen 
120 cent aan postzegels voor een dollar in geld. 
Dat is een treurige situatie en een 
‘lijdensverhaal’ in de geschiedenis van de 
postzegel! Chinese publieke instanties in 
Shanghai voeren gesprekken over ‘rehabilitatie 
maatregelen’ met de postautoriteiten met als doel 
die ervan te overtuigen zo veel mogelijk van de 
circulerende postzegels weer in te nemen zodra 
de nieuwe muntbiljetten in omloop komen.” 
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Chinese postale informatielabels - 4 
 

 
Ai Li-shan 

 
In drie eerdere nummers van het Bulletin zijn al 

afleveringen verschenen van deze serie artikelen 

over de informatielabels die in de tijd van de 

Chinese republiek door de posterijen werden 

gebruikt om het publiek op bepaalde postale 

diensten te wijzen. Hieronder weer een groep 

van drie onderling verwante labels over 

luchtpost. De kop is gelijk aan de eerder 

besproken labels over treinpost uit 1947 (labels 

4, 5 en 6, zie nummer 155 van het Bulletin) 

 
Republiek China Informatie-slip #11 

Gebruikt in Shanghai, 21 april 1947 
Afmeting: 72,5 x 106,5 mm 
Zwarte druk op dun (0,06 mm), zeer licht groen 
papier 
 
SNEL! SNEL!! SNEL!!! 
Waarom kwam deze gewone brief zo snel aan? 
Omdat hij per luchtpost vervoerd is. Vliegtuigen 
kunnen echter alleen gewone post meenemen als 
er nog ruimte over is naast de luchtpost. Gebruik 
daarom a.u.b. luchtpost als u uw brief snel 
afgeleverd wilt hebben! 

 
Republiek China Informatie-slip #12 

Gebruikt in Shanghai, 7 oktober 1947 
Afmeting: 67 x 104 mm 
Druk op dun (0,06 mm), wit papier. Rode 
karakters behalve de laatste 4 karakters in de 3e 
kolom en de laatste drie karakters in de laatste 
kolom, die zwart zijn. 
 
SNEL! SNEL!! SNEL!!! 
Onlangs zijn de luchtpostroutes uitgebreid en 
door meer frequente vluchten wordt luchtpost 
snel bezorgd. Vanwege de moeilijkheden bij 
vervoer over land kan de bezorging van 
poststukken zonder luchtposttoeslag niet 
versneld worden. Voor snelle bezorging, kies 
voor luchtpost! 
 

Republiek China Informatie-slip #13 

Gebruikt in Nanking, 23 november 1946 
Afmeting: 55 x 100 mm 
Rode druk op dun (0,06 mm), glad wit papier 
 
SNEL! SNEL!! SNEL!!! 
De luchtpostroutes zijn onlangs uitgebreid en 
zijn frequent, daarom is LUCHTPOST 
SNELLER! Voor poststukken zonder 
luchtposttoeslag kan de bezorging niet snel zijn 
omdat vervoer over land momenteel moeilijk is. 



China Filatelie 2009 21 

Gebruik daarom LUCHTPOST voor snelle 
bezorging! 

 
Twee eerste dagen van uitgifte 
 
Onlangs gaf de post van Taiwan een serie zegels 
uit met moderne schilderijen van Taiwan. De 
serie moest uitkomen op 7 augustus 2009. Ter 
voorbereiding van die uitgifte zijn eerste dag 
enveloppen gereed gemaakt voor degenen met 
een abonnement.  
 

 
 
Hierboven een FDC, verzonden naar de USA 
met het internationale stempel Taiwan ROC van 
7 augustus (adressering wegens privacy 
verwijderd). Er staat een Engelse versie van het 
eerstedagstempel op de zegels gedrukt. 
De plechtigheden voor de eerste dag van uitgifte 
waren gepland voor de ochtend van vrijdag 7 
augustus. Maar op 6 augustus trof de orkaan 

Morakot Taiwan en alle postkantoren bleven 
daardoor op 7 augustus gesloten (behalve die op 
Kinmen). De plechtigheden voor de eerste dag 
werden uitgesteld tot 10 augustus. De toen 
uitgegeven FDCs hadden in het (Chinese) 
eerstedagstempel op de zegels de datum 7 
augustus, maar het verzendstempel had de datum 
10 augustus. 
 

 
 
Hierboven zo’n FDC van het kantoor Taipei 
Nanhai (nummer 5).  
Hieronder een detail van deze envelop met de 
beide stempels. 
 

 
 

 
 
De zo verkochte FDCs hadden het extra 
rechthoekige stempel “Tyfoon onderbrak 
dienstverlening, de volgende dag verwerkt”. Ook 
degenen die hun eigen FDC verzorgden kregen 
die met het stempel 10 augustus. 

Ai Li-shan 
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Gelegenheidsvelletjes 
 
Dit keer tonen we een paar fraaie gelegenheidsvelletjes met een filatelistische achtergrond. Het gaat 
om velletjes die gewijd zijn aan de ontwerpers van zegels van de Volksrepubliek. Op elk velletje een 
portret van de ontwerper en op de vignetten naast de zegels een voorbeeld van hun werk. Daarbij ook 
voor elke ontwerper een paar door hem ontworpen zegels.  
Als eerste Li Defu, die gespecialiseerd is in landschapszegels. 
 

 
 

 

 

 
Li Defu en de door hem ontworpen series 2004-7 (Nanxi rivier), 2006-4 (Lijiang rivier)  

en 2007-16 (Wudalianchi meren) 
Als tweede Yang Wen-qing, ook een ontwerper van landschapszegels 
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Yang Wenqing en de door hem ontworpen series 2006-7 (Qingcheng gebergte)  
en 2007-24 (Jinhu meer) 

 
 

 

A priced catalogue of Chinese official seals  
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Onder deze titel is in Amerika een catalogus 
verschenen, samengesteld door de heer Jim 
Kotanchik. Hij behandelt uitgebreid alle bekende 
labels die door de Chinese post zijn gebruikt om 
beschadigd ontvangen post dicht te plakken. 
Hieronder de afbeelding van enkele willekeurige 
van die labels. 

 

 

 
 
Voor een deel van de catalogus is gebruik 
gemaakt van de door D&O uitgegeven boekjes. 
Ook de nummering is uit die eerdere uitgave 
overgenomen. Maar hier worden de Officially 
Sealed Labels van het Keizerrijk en de 
Republiek ook uitvoerig behandeld. Ook zijn de 
labels die in de Volksrepubliek zijn uitgegeven 
uitgebreid behandeld en typen die nog niet in de 
D&O catalogus waren vermeld zijn toegevoegd. 
De catalogus is voor het overgrote deel van de 
afbeeldingen in kleur. Alleen voor een paar 
labels waarvan alleen een zwart-wit afbeelding 
beschikbaar was is deze afbeelding gebruikt. De 
catalogus volgt min of meer de volgorde die ook 
in de D&O  catalogus is gebruikt. Daardoor is de 
catalogus ook zeer bruikbaar voor de 
verzamelaars die de Chinese tekst niet kunnen 
lezen. De catalogus omvat 71 pagina’s en is 
geschreven in de Engelse taal. Ik weet nog niet 

wanneer de catalogus definitief verschijnt. In het 
exemplaar dat ik heb ontvangen zijn nog een 
aantal verbeteringen met de hand aangebracht en 
ook de prijs ervan is nog niet bekend. 
 

 
 

De hierboven afgebeelde brief  staat op de omslag 
van de catalogus. De brief is gepost in Hankow 
op 6-1-1911 naar Engeland via Siberia en was op 
de Yangtse vergaan. Op de enveloppe is vermeld 
“Received Damaged through wreck on Yangtse”. 
De zegels waren afgeweekt en de brief is 
vervolgens dicht geplakt met 8 Officially Sealed 
Labels no. 1 van het Keizerrijk 

Hendrik Oranje 
 

Onbekend spaarzegel 
 

 
 
In een partij zegels die ik enkele weken geleden 
kocht kwam ik het afgebeelde zegel. Het zegel 
van de 5de SYS 50c met opdruk "Tijdelijk 
gebruik spaarbank zilver zegel". Ik heb deze 
spaarzegel opdruk nog niet eerder gezien en ook 
Millard Williams in zijn boekje over de post 
spaarzegels vermeld de opdruk niet. Ik ben 
benieuwd of andere leden deze  opdruk eerder 
hebben gezien. Maar het geeft ook weer aan dat 
je bij Chinese zegels altijd moet blijven opletten. 

Hendrik Oranje 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
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10 april – serie 2009-7 
Van 10 tot 16 april werd de wereld postzegeltentoonstelling China 2009 
gehouden in Luoying, provincie Henan. Opvolger van de 
wereldtentoonstelling die tien jaar geleden werd gehouden in Beijing. Twee 
zegels van 1.20 yuan met gedecoreerde vazen en een blokje van 6 yuan 
waarop een boeket bloemen en het logo. 
Beide zegels zijn ook in velletjes van 4 zegels uitgebracht. Het blokje is 
tevens verschenen op zijde papier. 
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1 mei – serie 2009-8 
China en Wereld Expo zoals het voorheen, onlangs en in de toekomst is 
weergegeven op 4 zegels van 1,20 yuan. 
(4-1) China bij vroegere Expo’s 
(4-2) China bij recente Expo’s 
(4-3) Wereld tuinbouw Expo in Kunming, 1999 
(4-4) Wereld Expo 2010 in Shanghai 

 

 

 

 
 

23 mei – serie 2009-9 
De oude stad Fenghuang gelegen in het zuidwesten van de provincie Hunan, 
doet dienst als strategische toegangspoort die de provincies Hunan en Guizhou 
verbindt. Enkele prachtige beelden van de stad zijn te zien op 3 zegels van 
1,20 yuan, resp. de Noord poort, Regenboog brug en Oude straat. 
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1 juni – 2009-10 
Ter gelegenheid van de internationale dag van het kind zijn 4 zegels 
uitgegeven met daarop tekeningen van kinderen uit China. Een zegel van 0,80 
en driemaal 1,20 yuan ook uitgegeven in een postzegelboekje. 

 

 

 
 
18 juni – 2009-11 
De Hangzhou Baai brug reikt over 36 kilometer van Jiaxing in Haiyan, 
zuidwaarts naar Ningbo in Cixi. Voltooid en in gebruik genomen op 1 mei 
2008. Een tweerichtings zesbaans brug in de snelweg van Tongjiang naar 
Sanya. Momenteel ‘s werelds langste brug over zee die de zuidelijke en 
noordelijke oevers van de delta van de Yangtze rivier verbindt.  
Twee zegels van 1,20 yuan samenhangend uitgegeven. 

 

 
 
23 juni – 2009-12 
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De honderdste geboortedag van Li Xiannian (1909-1992) inwoner uit 
Hong’an (provincie Hubei) wordt herdacht met 3 zegels van 1,20 yuan. Zijn 
revolutionaire carrière overspant 60 jaar waarin hij diverse politieke functies 
op het hoogste niveau bekleedde. 
(1-3) Gedurende de oorlog tegen Japan 
(2-3) Tijdens de socialistische opbouw 
(3-3) Als president van de Volksrepubliek China 
 

 
30 juni – 2009-13 
Ter gelegenheid van de 16de Aziatische spelen zijn 2 zegels van 1,20 yuan 
uitgegeven. 
Deze spelen worden gehouden van 12 tot 27 november in Guangzhou, de 
hoofdstad van provincie Guangdong. Na Beijing in 1990 de tweede stad in 
China die de spelen organiseert. 
Getoond worden het embleem en de mascotte, uitgegeven in vellen van 18 
zegels en in velletjes van 4 sets. 

D.v.E. 
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