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52e jaargang no. 194                           Oktober 2020 

 

Redactioneel 
 

Mede dankzij de aanhoudende beperkingen door 

het Corona-virus lukt het warempel dit jaar het 

derde nummer al ruim vóór het eind van het jaar 

bij u te bezorgen. Uw redacteur heeft niet de 

gelegenheid gehad op reis te gaan en er is weer 

voldoende kopij om u een gevarieerd blad te 

bieden. 

Ten eerste zorgt COVID-19 ook op filatelistisch 

vlak voor nieuws. Vele landen hebben er met 

speciale zegels aandacht aan besteed, waaronder 

China. Genoeg interessante zaken om een artikel 

van te maken.  

Ed Boers gaf ons toestemming om zijn artikel 

over de Britse post in China uit het blad Filatelie 

van maart 2016 hier over te nemen. 

Verder worden twee artikelen uit ons vorige blad 

in dit nummer vervolgd en afgerond: over de 

Taiwanese cijferzegels en over de spoorwegpost 

van de China Expeditionary Force.   

Een ander vervolg is het artikel over de 

állerlaatste keizer van China. Dat bespreekt een 

curieuze poging tot restauratie van het keizerrijk 

die in juli 1916 plaatsvond en die ook bijzondere 

filatelistische sporen heeft nagelaten. 

Enkele korte artikelen, een bespreking van de 

nieuwe Michel catalogus en natuurlijk de 

nieuwtjes van Volksrepubliek, Hong Kong en 

Taiwan vullen dit nummer verder. 

We zitten inmiddels in de tweede golf van 

besmettingen met het Corona-virus en de teugels 

worden weer aangehaald. Ook is de herfst 

duidelijk weer begonnen. Alle tijd dus om veilig 

binnen achter de postzegels te zitten en nieuwe 

dingen uit te zoeken. Ik wens u daarmee veel 

plezier en ik hoop natuurlijk dat u de inspiratie 

zult vinden om uw bevindingen in een artikeltje 

met de rest van de Studiegroep te delen. In het 

laatste nummer van deze jaargang is er nog alle 

ruimte voor! Ik hoor graag van u! 

 

Bestuursmededelingen 
 

Normaal treft u op deze plaats het verslag van de 

vergaderingen van de afgelopen maanden aan, 

maar, zoals onze leden al weten, die hebben door 

de Coronacrisis geen doorgang kunnen vinden. 

De jaarvergadering was al uitgesteld naar 2021, 

maar we hebben inmiddels in het bestuur 

besproken dat het, mede in het licht van de 

gemiddelde leeftijd van de regelmatige bezoekers 

van onze bijeenkomsten, geen zin heeft om 

fysieke bijeenkomsten te houden voordat de 

dreiging van het virus geen rol meer speelt. Dat 

kan door vaccinatie of misschien ook op een 

andere manier. Er valt niets over te zeggen, dat 

hebben we inmiddels wel geleerd. 

Uiteraard houdt het bestuur u op de hoogte van de 

verdere plannen.  
 

Inmiddels is al drie maal een schriftelijke veiling 

gehouden die anders tijdens de bijeenkomst had 

plaatsgevonden. Dat is tot nu toe een behoorlijk 

succes: in april zijn 82 van de 100 kavels verkocht 

aan zes leden die schriftelijke biedingen hadden 

uitgebracht. In juni zijn 45 van de 100 kavels 

verkocht aan de vijf leden die biedingen hadden 

gedaan en in september 51 van de 100 verkocht 

aan vier leden. Ten eerste heeft het zin om de 

veilinglijsten goed te bekijken en ook te bieden; 

verder laat de veilingmeester weten dat hij voor 

de komende veilingen nog kavels kan gebruiken. 

Wellicht heeft u tijd om het materiaal waar u niet 

meer naar omkijkt uit te zoeken en via onze 

veiling aan een andere belangstellende te slijten! 
 

We hopen dat u dankzij de nieuwtjesdienst, ons 

blad en ook dankzij de veilingen toch het gevoel 

behoudt dat de Studiegroep in deze periode nuttig 

werk doet en het bestuur wenst u uiteraard ook 

voor de komende periode veel gezondheid toe en 

veel plezier met onze gezamenlijke hobby! 
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Chinese zegels voor de strijd tegen het coronavirus 
 

Johan Sevenhuijsen 
 

Onderstaand artikel is deels gebaseerd op het 

artikel “Die "China Post" bereitet außerplan-

mäßige Marken zum Kampf gegen das Corona-

Virus vor” door Shenghui Qi en Walter Haveman 

in ons Duitse zusterblad. 

Net als de SARS-epidemie in 2003 is ook het 

nieuwe coronavirus een aanleiding voor de 

Chinese Post om postzegels uit te brengen. Al in 

het vroege voorjaar kwamen er berichten uit 

China dat de Chinese Post zegels over dit 

onderwerp voorbereidde, die natuurlijk niet in het 

uitgifteplan voor 2020 stonden. In tegenstelling 

tot bij SARS, waarbij er maar één zegel was, 

zouden er nu twee zegels moeten verschijnen. Het 

nummer S (speciale uitgiften) 11-2020 wordt aan 

de nieuwe zegels gegeven. Eerst circuleerde er 

een ontwerp (afb. 1) op het Chinese internet.  
 

 

Fig. 1: Eerste ontwerp voor de Corona-uitgave 
 

De acht karakters aan de buitenzijden links en 

rechts in de twee zegels betekenen: “Strijd tegen 

het coronavirus".  

Later verscheen een ander ontwerp voor de 

Corona-uitgave, die begin april uitgegeven zou 

moeten worden, zie Fig. 2. De verschijning ervan 

werd in een officieel bulletin aangekondigd voor 

7 april 2020. Dit ontwerp is echter sterk 

bekritiseerd, zodat de uitgifte van de postzegels 

werd uitgesteld. Wat zijn de redenen? 
 

 

 

Fig. 2: Tweede ontwerp voor de Corona-uitgave 

Ook is een afbeelding van het velletje verspreid 

waarin deze zegels uitgegeven zouden moeten 

worden. 
 

 

Fig. 3: Velletje zegels van 2e ontwerp 
 

Vergeleken met het oorspronkelijk circulerende 

ontwerp in figuur 1, is de tekst hetzelfde, maar 

zijn de afbeeldingen gewijzigd. Als opvallende 

innovatie is er in het midden een rood symbool 

toegevoegd. Het is een gestileerd Chinees 

karakter  众 (zhòng) dat in het Chinees "gemeen-

schap" betekent. Het karakter bestaat uit drie 

karakters 人 (rén) = persoon. Het karakter voor 

"gemeenschap" is nu het punt van kritiek: als je 

de postzegels uit elkaar scheurt, voor een 

postzegel met de frankeerwaarde van 1,20 RMB 

voor een standaardbrief, scheur je mensen uit 

elkaar, je splitst de "gemeenschap". Daarnaast 

worden nog meer zorgen geuit: de weten-

schappelijke naam "Covid 19" ontbreekt voor het 

door het coronavirus veroorzaakte ziekte.  Ook 

wordt de beroemde Wuhan-pagode uiterst rechts 

in het zegelbeeld afgebeeld. Dat is een 

ongewenste erkenning dat het virus zijn 

oorsprong vond in Wuhan, menen critici.  

Op 11 mei werd het zegelpaar in zijn uiteindelijke 

vorm uitgegeven (zie fig. 4).  

Op één punt is de kritiek ondervangen: de naam 

Covid-19 is nu opgenomen in plaats van het 

plaatje van het virusdeeltje. Daarnaast zijn er nog 
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meer verschillen, met name in het linker zegel. 

Het is onduidelijk wat daar de bedoeling van was. 

De in de perforatie opgenomen hartjes zijn ook 

opvallend. 
 

 

Fig. 4: Uitgegeven zegels 
 

De zegels zijn uitgegeven in een velletje met 8 

series (16 zegels), afgebeeld op de omslag van dit 

blad. 

Omdat deze twee zegels al snel op het internet 

voor ca. $10 en hoger te koop werden aangeboden 

(en het getoonde velletje momenteel zelfs voor ca. 

$150) heeft Dick van Eijl voor ons navraag 

gedaan bij onze leverancier in China. Tot onze 

grote verbazing werd gemeld dat men opdracht 

heeft gekregen dat deze zegels niet aan 

buitenlandse klanten geleverd mogen worden. De 

zegels zijn dus spijtig genoeg niet op de normale 

manier verkrijgbaar via onze nieuwtjesdienst. 

Een ieder die ondanks de prijs toch deze zegels in 

zijn verzameling wil hebben is genoodzaakt zelf 

via de handel op zoek te gaan of wachten totdat 

China misschien van gedachten verandert. 

Voorlopig lijkt het motto helaas ‘wel het virus, 

maar niet de zegels’… 

Naast de zegels zijn inmiddels in China ook 

enkele voorgefrankeerde briefkaarten met het 

zelfde thema verschenen, een groot aantal 

speciale stempels en een gelegenheidsvelletje met 

‘persoonlijke postzegels’.  
 

 

Afb. 5 Gelegenheidsvelletje voor COVID-bestrijding 
 

 

Afb. 6: Briefkaarten voor COVID-bestrijding 
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Afb.7: Verschillende Chinese gelegenheidsstempels 
 

Het valt op dat de eerste speciale stempels al uit 

januari 2020 dateren en dat er veel mondkapjes te 

zien zijn.  

O.m. Taiwan, Macau, Ukraïne, Iran, Vietnam en 

Zwitserland pakken de wereldwijde pandemie 

van Covid 19 ook aan met 

nieuwe postzegels. De zegels 

van Taiwan worden bij de 

nieuwtjes getoond, hieronder 

nog enkele andere 

voorbeelden. 
 

Zegel van Macao 

 

 
Getoond worden de velletjes van Macao, de 

Verenigde Naties en Zwitserland en de zegels van 

Iran, Marokko en Vietnam. Enkelen hebben 

toeslag voor de bestrijding van COVID-19. 
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Britse verdragshavens in China 
 

Ed Boers  
 

Onderstaand artikel is, met toestemming van de 

auteur, overgenomen uit het blad Filatelie van 

maart 2016.  

Hong Kong is, hoewel relatief klein op de kaart, 

interessant voor haar stempels. Veel Victoria- en 

King Edward-zegels zijn te vinden met stempels 

van diverse Chinese steden. Hong Kong was en is 

een centraal gelegen havenstad met een rijke 

postale geschiedenis. In dit artikel gaan we (in 

grote stappen) op zoek naar de Britse invloed in 

China. 
 

Het begin 

Na de eerste opiumoorlog (1839-42) kwam de 

Treaty of Nanking tot stand. Met deze 

(eenzijdige) overeenkomst kregen de Britten 

toestemming om in vijf Chinese steden post-

kantoren te openen: Amoy, Canton, Foochow, 

Ningpo en Shanghai. Op het schip ‘Cornwallis’, 

dat voor anker lag bij Nanjing (Nanking) werd 

‘onderhandeld’, waarna de overeenkomst tot 

stand kwam. China was verslagen en dit gaf de 

Britten de kans hun macht uit te breiden. Hong 

Kong werd ingelijfd en vormde nu een 

kroonkolonie van Groot Brittannië. Analoog aan 

de 1e werd in 1858 de 2e opiumoorlog beslecht 

met de Treaty of Tientsin. Naast Groot Brittannië 

kregen ook andere mogendheden meer macht in 

China. De Britten konden als gevolg van de 

overeenkomst na die 2e oorlog nu ook 

postkantoren openen in andere grote steden in 

China: Chefoo, Chinkiang, Hankow, Kiukiang, 

Kiungchow (Hoihow), Nanking, Newchiang, 

Swatow, Tainan (Taiwan), Tamsui (Taiwan) en 

Tientsin. 

De Britten kregen het recht om in de 

verdragshavens handel te drijven. Er werden 

consulaten en postkantoren geopend. Deze 

postkantoren konden na verloop van tijd eigen 

stempels gebruiken. 
 

Verdragshavenstempels 

Het is onmogelijk alle stempels de revue te laten 

passeren. Ik licht er daarom enkele uit en 

bespreek enkele interessante aspecten. Vóórdat 

het gebruik van zegels verplicht was, waren er bij 

grote kantoren stempels in gebruik, de 

zogenaamde ´Paid’-stempels. Aanvankelijk was 

het namelijk niet verplicht brieven te frankeren bij 

verzending. Pas in 1858 werd het verplicht 

brieven die van Hong Kong naar Groot Brittannië 

werden verstuurd, vooraf te betalen. Vanaf dat 

moment werd het ook mogelijk om post bestemd 

voor Groot Brittannië te versturen vanuit de 

verdragshavens. Wat later, vanaf 15 oktober 

1864, diende alle post die vanuit de 

verdragshavens werd verstuurd te worden 

gefrankeerd met zegels van Hong Kong. In de 

eerste 10 jaren, tot rond 1875 werd de post niet in 

de verdragshavens afgestempeld, maar werd die 

in verzegelde zakken verscheept naar Hong 

Kong. Bij aankomst in Hong Kong werd de post 

aldaar afgestempeld en verstuurd. Veelal 

gebeurde dit met het stempel ‘B62’. De diefstal 

van zegels nam bij het transport echter dusdanige 

vormen aan, dat in Londen voor een aantal 

postkantoren in de verdragshavens stempels 

werden vervaardigd.  
 

  

1. Killer S1 (Shanghai) op de 96 cents, watermerk 

CC 

De eerste stempels kregen de naam ‘killers’ 

(afb.1). De naam van deze stempels heeft 

ongetwijfeld te maken met de uitwerking op de 

zegels. De stempels bestaan uit enkele dikke 

lijnen met een letter en cijfer. Als het stempel 

recht op het zegel werd geplaatst, was er van het 

zegel zelf weinig meer zichtbaar. Eind 1866 

kwamen de killers in gebruik:  A1 = Amoy, C1 = 

Canton, F1 = Foochowfoo, N1 = Ningpo, S1 en 

S2 = Shanghai. In 1876 kwamen er andere killers 

in gebruik: D27 = Amoy, D28 = Kiungchow-

Hoihow en D29 = Hankow. Van de D29 zijn 

ongeveer 6 brieven bekend. Er is nog geen brief 

gevonden met het stempel D28. Tussen 1869 en 

1875 is er bij het afstempelen van zegels ook 

blauwe inkt gebruikt in Shanghai (Afb 2). In 
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Hankow gebeurde dit tot 1877 en in Ningpo tot 

1880. 
 

 
2. Killer S1 (Shanghai) in blauw 

 

Brieven met deze gekleurde stempels zijn 

schaars.  

Successievelijk werden de killers vervangen door 

datumstempels (Afb 3). De eerste hadden een 

diameter van 18-20 mm (afb 4), waardoor de 

afdruk makkelijk op een zegel kon, hetgeen voor 

verzamelaars natuurlijk erg aantrekkelijk is.  
 

 3   4 
3. Anping, de haven bij Tainan (Taiwan) 13 july 

1889, een voorbeeld van een zeer vroege datum van 

dit toch al uiterst zeldzame stempel. 

4. Prachtstempel KIUNG-CHOW 22.9.1880. Tevens 

is er een vage afdruk van een B62 (Hong Kong killer) 

te zien 
 

In grotere steden als Shanghai was het volume 

van de post aanzienlijk en sleten stempels door 

het intensief gebruik ervan, waardoor er 

regelmatig nieuwe stempels (afb 5) werden 

aangevraagd. Tegen het einde van de 19e eeuw 

werd de diameter van de stempels die in Londen 

werden vervaardigd vergroot naar 21-22 mm.   

 

 5   6 
5. Jubileum-opdruk 1898 met Canton 14.2.1891, index 

letter C 

6. Liu Kung Tau 25 mm diameter. Afdrukken van dit type 

zijn tussen juni 1907 en augustus 1926 bekend. Voor deze 

waarde ($1) is dit tot nu toe het enig bekend exemplaar 

met dit stempel 

 

En in 1907 kwamen er zelfs stempels in omloop 

met een diameter van 25-26 mm (afb 6). Ook  

kwamen er dubbelringstempels, waarbij de tekst 

‘British Post Office’ in het stempel werd 

opgenomen. Dit stempeltype bleef in gebruik 

totdat de kantoren uiteindelijk werden gesloten. 

Stempels gebruikt in de verdragshaven Shanghai 

komen het meeste voor. Shanghai lag aan de kust 

en was een grote stad waar de bedrijvigheid in die 

tijd al enorm was. Aanvankelijk werd Shanghai 

gespeld als ´Shangae´. Stempels met deze 

spelling zijn tussen 1846 en 1898 te vinden (afb 

7). Van het stempel met deze spelling zijn alleen 

al 11 hoofdtypen te onderscheiden. Deze 

verschillen onderling door de vorm van de ‘S’, de 

vorm van de ‘E’ , de diameter en de indexletters.  

 

 
7. ‘SHANGHAE’ Webb type Ei op een briefkaart gebruikt 

op 24.1.1883 

Op 8 januari 1886 is voor het eerst een stempel 

met de ‘nieuwe’ spelling ’Shanghai’ te vinden. 
 

 
Shanghai 1895 op een blok van 4 fiscaal zegels, postaal 

gebruikt 
De stempels zijn niet alleen te vinden op 

postzegels van Hong Kong maar ook op 
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fiscaalzegels (afb 8). Fiscale zegels (inschrift 

‘Stamp Duty’) werden namelijk ook regelmatig 

gebruikt voor het frankeren van brieven. Mogelijk 

gebeurde dit bij gebrek aan voorhanden 

postzegels. 
 

 
9. Opdruk ‘CHINA’ op blok van 4 zegels van de $10 

met plaatnummer 1 
 

In 1917 werden zegels van Hong Kong overdrukt 

met ́ CHINA´ (afb 9). Deze werden gebruikt in de 

verdragshavens totdat op 30 november 1922 

formeel een eind kwam aan de postale constructie 

met de verdragshavens. In het geleasede Wei Hai 

Wei en Port Edward bleven de zegels echter 

langer in gebruik, namelijk tot 30 september 1930 

toen de deuren van de postkantoren definitief 

sloten. 

 10 
10. Het zeer gezochte Sunburst stempel. Tevens een 

blauwe B62 (=transit Hong Kong) 
 

Niet voorbij kan worden gegaan aan het blauwe 

en zwarte zgn. Sunburst stempel. (afb 10). Er is 

nog steeds weinig bekend over de oorsprong van 

dit stempel, maar inmiddels is zeker dat het 

stempel is gebruikt in Shanghai (1864 en 1865). 

Tot nu toe zijn er 4 brieven bekend met dit 

stempel. Ook is het stempel bekend met een ring 

erom heen, er zijn 5 zegels met dit stempel 

bekend. Het vermoeden bestaat dat het stempel 

door de Britten vervaardigd is als voorloper op de 

‘killers’ die besteld waren. 
 

Wei Hai Wei Courier Post 

Van 1898 tot 1930 werd door de Britten Wei Hai 

Wei geleased/gehuurd van China. Het gebied lag 

in Noordoost China en bestond uit een landstrook 

en een eiland (Liu Kung Tau). Er werden hier 

twee postkantoren geopend: Liu King Tau en Port 

Edward. Voordat de Britse stempels (zie afb 6 

hierboven) in omloop kwamen, werd er in  de 

winter van 1898 een postverbinding opgezet 

tussen Wei Hai Wei en Foochow. Door Cornablé  

& Co. werden hiervoor 2 uiterst primitieve zegels, 

beter gezegd ‘labels’ gedrukt (afb 11).   
 

 
11. Complete serie van de lokale uitgave van 

Cornabé 
 

In de hoeken van de zegels staan de letters ‘C P ‘. 

Deze staan voor ‘Courier Post’. De 5 cents-zegels 

onderscheiden zich niet alleen van de 2 cents door 

een ander waarde-inschrift, maar ook door de 

dubbele afdruk van de cirkel. Eén van deze cirkels 

is bovendien altijd kopstaand. Dit werd 

klaarblijkelijk gedaan om mogelijke vervalsingen 

te voorkomen. De achterzijden van de zegels 

werden handmatig gesigneerd door Mr. G.K. 

Fergusson, de Postmaster. Kennelijk was hij zich 

er ook wel bewust van dat de zegels eenvoudig na 

te maken waren. Van de 2 cent zijn 784 zegels (8 

vellen van 98) gedrukt en van de 5 cent zijn dit er 

393 (4 vellen van 98 zegels). U hoeft weinig 

fantasie te hebben om zich te realiseren hoeveel 

hiervan nog bewaard is gebleven.  
 

 

12. Brief met de lokaalzegels Wei Hai Wei,  via Chefoo 

naar Hong Kong en vandaar uit naar Redhill in Surrey. 

De brief werd in 1998 verkocht bij Spink voor € 19.000 
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Hoe zeldzaam ook, toch bestaan er ook van deze 

zegels enkele brieven (afb 12, hierboven). Als u 

goed kijkt ziet u op het rode zegel rechtsboven de 

inscriptie ‘P C’ in plaats van ‘C P‘, een unieke 

fout. De brief komt oorspronkelijk uit de collectie 

van Sir Percival and Lady David. 
 

 13 

 14 
13. De ongebruikte serie Kelly & Walsh 1899. De 

zegels werden voorzien van gom. 

14. De serie Kelly & Walsh 1899 serie met stempel 

C&Co WHW 
 

Later zijn door Kelly & Walsh in (Shanghai) twee 

zegels (afb 13) gedrukt die de voorgaande labels 

moesten vervangen. Ook deze zegels blinken niet 

uit in afwerking en zijn gedrukt in vellen van 64 

(8x8) zegels. Links boven staat de inscriptie 

‘LKT’ (Liu Kung Tau) en de letters ‘C P’ in de 

overige hoeken, welke staan voor ‘courier post’.  
 

 

15. Beide lokaalzegels naar Mhow, centraal India, 

ontwaard met een ‘dollar chop’ Chefoo. Het is de enig 

bekende brief met een buitenlandse bestemming 

 

De zegels werden bij gebruik gestempeld (afb 14) 

met ‘C & Co ‘WHW’. Dit staat voor ´Cornablé & 

Co Wei Hai Wei´. Deze zegels zijn 2 maanden in 

gebruik geweest.  

Hoewel er van elke waarde slechts 4000 zegels 

zijn gedrukt, zijn ook hier brieven van te vinden 

(afb 15). 
 

Britse stempels Wei Hai Wei 
 

 
16. Ovaal stempel Liu Kung Tau 3 april 1901 

 

Tussen september 1899 en september 1901 werd 

een rubber ovaal stempel (afb 16) gebruikt. Het 

was een rubber stempel en is zonder meer 

zeldzaam. Het werd gebruikt voor het 

afstempelen van uitgaande post, maar ook als 

ontvangststempel.  
 

 
17. Webb type F, een volledige afdruk 8 oktober 1904 
 

Een ander prachtig stempel is het rechthoekige 

stempel (afb 17) dat in Port Edward is gebruikt. 

Het postkantoor in Port Edward werd geopend op 

1 april 1904, een tijdstip dat zegels met de 

afbeelding van King Edward al ruim een jaar 

omloop waren. Zegels met de afbeelding van 

Queen Victoria zijn daarom zeer zeldzaam met dit 

stempel. Het is alleen bekend op de 2 en 4 cents 

en een 1 cent-postkaart. De laatste afdruk die van 

dit stempel bekend is dateert van 12 mei 1908. 
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18. Fiscaalzegel 1920 in blok van 4 

 

In tegenstelling tot de verdragshavens, heeft Wei 

Hai Wei diverse fiscaalzegels uitgegeven, 

waarvan een deel later van een opdruk werd 

voorzien (afb 18).  
 

Tot slot 

In dit artikel heb ik in vogelvlucht slechts enkele 

flarden behandeld van de vele honderden 

stempels die zijn gebruikt in de verdragshavens. 

Zo zijn er diverse ovale stempels, stempels voor 

aangetekende post en andere stempels gebruikt. 

Naast de Chinese verdragshavens zijn er ook 

Japanse verdragshavens geweest. De bekendste 

hiervan is Yokohama, waarvan de killer ‘Y1’ niet 

echt zeldzaam is en met goed zoeken gevonden 

kan worden, vaak in de blauwe, zwarte of soms 

violette kleur. Vindt u echter de killer D30 (Kobe-

Hiogo) op brief, dan bent u de tweede. Tot nu toe 

is dit stempel op één brief aangetroffen (1879).  

De ´bijbel´ op het gebeid van stempels van Hong 

Kong is ongetwijfeld de ´Webb´. Het is een 

handboek, uitgegeven in 1961 door F.W. Webb in 

samenwerking met de ´Hong Kong Study Circle´. 

Het is inmiddels een onbetaalbaar collectors item 

geworden waarvan er oorspronkelijk 500 

exemplaren  zijn gedrukt. Ik vond ooit een 

ongebruikt exemplaar in een doos op een 

Nederlandse veiling. Soms tref je het. Het 

handboek beschrijft elk type stempel in detail met 

daarbij de vroegst bekende datum of de datum dat 

het stempel in gebruik is genomen en de laatste 

bekende datum. Ook geeft Webb een indicatie 

over de zeldzaamheid. Wel dient men zich te 

realiseren dat er sinds de publicatie van de Webb 

veel meer bekend is geworden. 

Heeft dit artikel u nieuwsgierig gemaakt naar dit 

onderwerp of stempels van Hong Kong? Onze 

vereniging beschikt over een uitgebreide 

bibliotheek, waaronder de Webb. 
 

Referenties: 

Coins, Banknotes, Stamps and covers of Hong 

Kong and China, Spink, 1998 en 1999 

‘The Ryohei Ishikawa collection’, Sotheby’s 

1980 

John Bull, Stamps and Postal History of Hong 

Kong, 2007 

F.W.Webb, The philatelic and Postal History of 

Hong Kong and the treaty ports of China and 

Japan, 1961 

 

Gelegenheidsvelletje 

Dit velletje met ‘persoonlijke 

postzegels’ is uitgegeven ter 

gelegenheid van de ‘Dag van het 

Milieu’.  

De afbeeldingen lijken te 

symboliseren dat ongerepte natuur 

en gebruik van duurzame energie-

bronnen moeten zorgen voor een 

schoner milieu. 
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Taiwan Cijferzegels – deel II 
 

Ken Clark 
 

In het vorig nummer werden de eerste bij het 

einde van de Japanse bezetting in 1945 in Taiwan 

uitgegeven zegels besproken in een uit Kiku 

Shimbun  #173 (december 2017) vertaald artikel. 

Die zegels waren slechts kort in gebruik. 

Hieronder gaat het over de tweede serie, met 

overdrukken op deze zegels. Ook hier is het 

oorspronkelijke artikel door de redactie bewerkt. 
 

Overname van de postdienst door de 

Republiek China  

De postdienst begon onder het nieuwe bewind op 

4 november 1945. De zaken werden tot op de dag 

ervoor door de Japanners geleid, waarbij veel 

Japanse postambtenaren na de overname op hun 

post bleven. Eind januari 1946 werden 

vrouwelijke postbeambten en mensen met een 

diensttijd van minder dan drie jaar ontslagen, 

maar de hoge en ervaren beambten bleven in 

dienst. Dit leidde tot een vreemde situatie waarin 

de zaken, ondanks de regimewijziging, gewoon 

doorgingen, waarbij alleen de borden van het 

postkantoor werden vervangen. Dezelfde 

drukkerij werd gebruikt en postzegels werden 

geproduceerd door dezelfde mensen die ze onder 

de Japanners hadden gedrukt. 

De postdienst van Taiwan gebruikte ook eerst nog 

de Japanse posttarieven. Nieuwe tarieven werden 

geïntroduceerd op 1 januari 1946 en werden 

vervolgens verhoogd, maar ondanks de 

galopperende inflatie die het Chinese vasteland 

trof, was Taiwan onafhankelijk in termen van 

valuta, aangezien het een Taiwanese dollar had 

uitgegeven die op gelijke voet kon worden 

uitgewisseld met de Bank of Taiwan-

bankbiljetten uitgegeven onder Japans bewind. 

In juni 1946 werden de Sun Yat-sen zegels en 

andere op het Chinese vasteland gebruikte 

postzegels voorzien van opdrukken en op 28 

februari 1947 werden de overgedrukte Taiwanese 

cijferzegels buiten gebruik gesteld. 
 

De cijferzegels 

In het eerste deel van dit artikel (in het vorig 

nummer van ons Bulletin) werd al besproken dat 

in de periode van 4 tot 16 augustus 1945 met 

offset-druk postzegels zijn gedrukt in 8 waarden: 

3 Sen, 5 Sen, 10 Sen, 40 Sen, 50 Sen, 1 Yen, 5 

Yen en 10 Yen. Er is toen dus geen 30 Sen zegel 

gedrukt. Deze zegels zijn naar alle postkantoren 

gestuurd; de 3 Sen en de 5 Sen werden uitgegeven 

op 21 oktober en de 10 Sen op 31 oktober 1945. 

Na de regimewisseling heeft de regering alle 

postzegels naar Taipei teruggeroepen, waarna alle 

losse postzegels werden verbrand en de 'Republic 

of China Taiwan Province' overdruk aangebracht 

op de volledige vellen. Deze overdrukte 

postzegels zijn op 4 november 1945 uitgebracht. 

   

 
Serie cijferzegels zonder overdruk, inclusief de 30 sen uit de tweede druk 

 

Het overdrukwerk werd gedaan door dezelfde 

drukker als voorheen. Normaliter had geen van de 

basiszegels die voor deze overdruk werden 

gebruikt het daglicht moeten zien, aangezien 

daarop overdrukken van de 'Republiek China 

Taiwan Provincie' hadden moeten worden 

aangebracht, maar een kleine hoeveelheid 

ontsnapte daaraan en vond zijn weg naar de 
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markt. Op basis van het feit dat alle acht 

basiswaarden op deze manier op de markt zijn 

verschenen, waarbij de 3 Sen-, 5 Sen- en 10 Sen-

waarden niet te onderscheiden waren van de 

waarden die in de Japanse periode via 

postkantoren werden verkocht, blijven er 40 Sen, 

50 Sen 1 Yen over, 5 Yen en 10 Yen als de 

identificeerbare niet-uitgegeven postzegels in 

deze serie. 

De ontwerpen van de postzegels van 5 Yen en 10 

Yen waren hetzelfde als de zegels die in Japan 

zelf werden gebruikt. De 5 Yen Fujiwara no 

Kamatari heeft, in vergelijking met de versie van 

het 'thuisland', een dikkere framelijn bovenaan de 

zegel terwijl de witte lijnen dunner zijn. Het 

chrysantenembleem is onduidelijk en de 

horizontale lijnen op de achtergrond, hoewel nog 

steeds duidelijk, zijn versleten. In het geval van 

de 10 Yen Pruimenbloesem is de achtergrond op 

de Japanse plaat een rasterpatroon terwijl het 

Taiwanese equivalent alleen horizontale lijnen 

gebruikt. Ook zijn de meeldraden op de bloemen, 

onduidelijk op de Japanse zegels, duidelijk op de 

Taiwanese versie. 

De postzegels die al waren verspreid en 

vervolgens werden teruggeroepen, waren niet 

voldoende om aan de vraag te voldoen en daarom 

bestelde Taiwan Post een tweede druk bij Taiwan 

Photograph Printing Co. en deze zegels werden 

ook overdrukt. De postautoriteiten hebben enkele 

vellen van de onbedrukte postzegels bewaard om 

als specimen te bewaren. Deze werden later op de 

markt gebracht. Er werd op dat moment ook een 

nieuwe waarde van 30 Sen gedrukt, waardoor het 

aantal waarden op negen kwam. 

Van de herdrukte 3 Sen, 5 Sen en 10 Sen kunnen 

de 3 Sen en 5 Sen worden onderscheiden van de 

oorspronkelijke uitgave, aangezien hun kleuren 

totaal verschillend zijn, maar dit is niet van 

toepassing op de 10 Sen omdat de kleur en het 

papier hetzelfde zijn. Het spreekt voor zich dat 

gebruikte exemplaren niet bestaan. Er bestaan 

nog vellen van de 50 Sen, grote blokken van de 5 

Yen zijn te vinden en wat betreft de waarde van 

10 Yen zijn er ongesneden vellen van 300 

afdrukken naast vellen met 100 postzegels. 
 

Bij elk van de waarden kunnen zegels met 

plaatfouten gevonden worden; het voert hier te 

ver daar nader op in te gaan. 

 

 

 
Serie zegels met overdruk, inclusief de later uitgegeven 30 sen 

 

De overdrukte zegels 

 

Op 31 oktober 1945 had het Taiwanese Ministerie 

van Post de cijferzegels van het hele eiland 

teruggeroepen en de overdruk ‘Republiek China / 

provincie Taiwan’ aangebracht. De overdrukte 

postzegels werden op 4 november onmiddellijk 

verspreid en verkocht bij postkantoren op het hele 

eiland.  

Het totaal aantal overdrukte postzegels uit de 

eerste druk is als volgt. 
 

3 Sen 800.000 50 Sen 2.000.000 

5 Sen 400.000 1 Yen 1.000.000 

10 Sen 4.300.000 5 Yen 198.000 

40 Sen 2.000.000 10 Yen 193.000 
 

Aangezien er zo min mogelijk vertraging moest 

zijn tussen de overname door de Republic of 
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China Posts en de herstart van de activiteiten, 

werd de overdruk eerst aangebracht op de 

postzegels die tijdens de Japanse periode in 

Taiwan waren gedrukt, maar vervolgens ook op 

de verse voorraden die op aanwijzing van de 

Taiwanese regering werden bijgedrukt. Deze 

overdrukte serie bestond uit negen waarden 

waaronder een nieuw zegel van 30 Sen. Dit 30 

Sen-zegel werd op 28 november 1945 uitgegeven. 
 

 

30 sen met stempel van eerste dag van uitgifte 
 

Specialisten onderscheiden twee overdruk-

kleuren: bruinzwart en zwart. Op het eerste 

gezicht is het moeilijk om een onderscheid te 

maken tussen de zwarte en de bruinzwarte 

overdruk, maar het verschil is meteen duidelijk 

als je het met een vergrootglas bekijkt. Ook zijn 

er flink wat variaties in de kleuren van de 

basiszegels; ook die worden hier verder niet 

besproken. 
 

 

     

Eerste en tweede overdruk type 
 

Wegens een tekort aan de 5 en 10 Sen-zegels 

werd er een verdere druk van gemaakt, naar 

verluidt in juli 1946 door de Li Hong Co. Deze 

zegels werden overdrukt met een tweede type 

overdruk, dat op enkele punten duidelijk verschilt 

van die op de eerdere zegels. Maar er zijn geen 

gebruikte exemplaren van deze later gedrukte 

zegels omdat deze niet gedistribueerd zijn, ze 

bleken in feite niet nodig vanwege de komst van 

de overdrukte zegels van de Republiek China uit 

Shanghai. 
 

Postaal gebruik 

Hieronder worden nog enkele brieven getoond met gebruik van de overdrukte cijferzegels. 
 

 
Brief naar Noorwegen, met het stempel 'Keelung, provincie Taiwan, 35 10 19' (19 oktober 1946) met een tarief 

van 49 Yen, voldaan met 4 x 10, 1 x 5 en 4 x 1 Yen overdrukte cijferzegels. Dit geeft ook een voorbeeld van 

gebruik van de 10 Yen met bruinzwarte overdruk. 
 

Hieronder nog enkele brieven uit mijn 

verzameling met de verschillende tarieven voor 

de post over de verschillende tariefperiodes. 
 

De eerste brief illustreert de eerste posttarieven 

van de Taiwanese Republiek van de Republiek 

China na het einde van de Japanse 

postadministratie. 
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Aangetekende brief van de districtsrechtbank, 

verzonden binnen Taipei dd. 20 mei 1946;  

10 sen brieftarief en 30 sen aantekenen 
 

De volgende items illustreren de tariefwijziging 

van 1946. De tweede omslag is een voorbeeld van 

aangetekende luchtpost naar China. 
 

 
Brief van Taipei naar Makung-chen (op de 

Pescadoren eilanden) dd. 2 oktober 1946; brieftarief 

is nu 70 sen 
 

 
 

Aangetekende luchtpostbrief van Takao, Taiwan naar Wenzhou, Zhejiang (op het vasteland van China) dd. 5 

april 1946, gefrankeerd met 1 yen 73 sen luchtposttarief; ontvangststempel Wenzhou 11 april 1946 op voorzijde 
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Britse Railway Post deel II 
 

Wilson C.K. Wong  
 

In het vorige nummer van ons blad stond het 

eerste deel van dit artikel over de Britse 

Spoorwegpost. Dat deel behandelde het gebruik 

van het B.R.A.-zegel, dat gedurende één maand in 

gebruik was. Hier gaat het over het vervolg, de 

periode na 20 mei 1901, vertaald uit Stamps 

World #76 (11-1987) 
 

De meeste verzamelaars associëren de periode 

van de British Railway Administration (BRA) 

met de tijd dat de "Railway Stamp" in gebruik 

was, dat wil zeggen van 20 april tot 20 mei 1901. 

Dit is in feite niet juist, aangezien de CEF tot eind 

augustus 1902 de leiding over de spoorlijn had. 

Na de afschaffing van het tarief voor late brieven 

en de intrekking van de "Spoorwegzegel", heeft 

de B.R.A. blijkbaar besloten om de spoorpost 

zonder extra kosten voort te zetten. De gebruikte 

stempels Base Office C, F.P.O. Nr. 15 en 20 

bleven tijdelijk functioneren tot 31 mei 1901. 

Omslagen met deze stempels in deze periode van 

11 dagen, zonder het "spoorwegzegel", zijn zeer 

zeldzaam.  

Op 1 juni 1901 nam een stel reguliere C.E.F. 

treinpostkantoren (T.P.O.’s) het beheer van de 

spoorwegpost over. De stempels Base Office C, 

F.P.O. nummers 15 en 20 werden blijkbaar 

permanent buiten gebruik gesteld, er is niet 

bekend was dat ze ergens anders opnieuw werden 

gebruikt. De nieuwe T.P.O.'s vestigden hun basis 

op het centraal station van Tientsin. De volgende 

soorten stempels zijn gebruikt. 

Bovenstaande informatie is nuttig om 

onderscheid te maken tussen "IN SET" en "OUT 

SET" ingeval het stempel op de postzegel niet 

volledig is. Het "IN SET" stempel werd gebruikt 

door een T.P.O. als de trein terugkeerde naar zijn 

basis in Tientsin. Het "OUT SET" stempel werd 

gebruikt als het T.P.O. zijn reis weg van de basis 

maakte. Er zijn 18 mogelijke combinaties van 

nummers in de stempels:  
 

C.E.F. 

No 

IN SET 

No 

OUT SET 

No 

aantal 

1 1, 2, 3 1, 2, 3 6 

2 1, 2, 3 1, 2, 3 6 

3 1, 2, 3 1, 2, 3 6 
 

De meeste datumstempels hadden de maand vóór 

de datum. C.E.F. 3 / IN SET nr. 3 en C.E.F. Nr. 3 

/ OUT SET No.1 hadden de datum vóór de 

maand.  

De volledige geschiedenis van deze T.P.O.'s is 

helaas niet goed gedocumenteerd en het was erg 

moeilijk om precies uit te zoeken wanneer en 

waar de stempels werden gebruikt. Het is een 

ingewikkeld verhaal waarbij de spoorlijnen 

veranderen. In het geval van C.E.F. no. 1 

veranderde de gebruikte lijn 5 keer tussen 1 juni 

1901 en 31 augustus 1902.  
 

    

Voorbeelden van T.P.O. afstempelingen 
 

Het lijkt erop dat deze T.P.O.'s niet veel werden 

gebruikt. Voorbeelden van afstempeling, zelfs op 

losse postzegels, zijn zeer schaars. Omslagen zijn 

zeer zeldzaam en slechts weinigen lijken te 

hebben overleefd. Dit is nogal jammer, aangezien 

het jaar van gebruik alleen kan worden 

vastgesteld door andere stempels op een omslag. 

De stempels op postzegels kunnen echter vaak 

ook het jaar van gebruik bepalen: (l) 1 juni tot 31 

augustus - kan 1901 of 1902 zijn. (2) 1 september 

tot 31 mei - alleen 1902.  

Voorbeelden van afstempelingen die tot nu toe 

zijn gevonden, staan bijna altijd op C.E.F. 

postzegels, die aangeven dat de dienst 

voornamelijk door personeel van de C.E.F. of hun 

verwanten gebruikt is. Het lijkt er echter op dat 

ook burgers van de dienst gebruik kunnen maken. 

De stempels zijn ook bekend op postzegels van de 

Chinese keizerlijke post, maar deze zijn zeer 

zeldzaam. Tot dusver zijn er slechts ongeveer 12 



 

China Filatelie 2020 63 

omslagen bekend waarvan één is gefrankeerd met 

Chinese postzegels. De rest had allemaal C.E.F. 

zegels. Drie van deze covers worden hieronder 

geïllustreerd.  
 

 
Brief met FPO No 4 van 27 FE 02 naar Tongku met 

C.E.F No 2 OUT SET No 1 FE 28 en BASE OFFICE B 

28 FE 02 op achterzijde 
 

 

Brief naar Manchester met C.E.F. No 2 IN SET No 2 15 

JU en BASE OFFICE B 15 JU 02 op achterzijde; tevens 

ontvangststempel Manchester 
 

 
Brief van Tientsin met Chinees zegel 2 ct op 10 

september 1902 naar Peitaiho met op achterzijde 

stempel C.E.F. No 3 OUT SET No 1 12 SE 
 

In september 1902 gaf de C.E.F. de controle over 

de Peking-Shanhaikwan-spoorweg terug aan de 

oorspronkelijke particuliere eigenaren, waardoor 

een einde kwam aan de British Railway 

Administration.  
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De állerlaatste keizer van China 
 

Johan Sevenhuijsen 
 

In het maartnummer van ons blad (192, pagina 

13-16) stond een artikel over Yuan Shi-kai, die 

zich eind 1915 tot keizer van China uitriep en 

over de postale gevolgen daarvan. Daarmee leek 

de geschiedenis van China als keizerrijk wel ten 

einde. Er blijkt echter nog een interessante 

voetnoot aan toe te voegen. Die wordt hieronder 

besproken. 
 

De periode na het afzetten van de keizer en het 

stichten van de republiek was zeer tumultueus, 

vele gewapende fracties uit verschillende delen 

van het land streden voor hun eigen belangen. De 

lotgevallen van Yuan Shi-kai in die periode 

werden al in het maart-nummer belicht.  
 

 

Zhang Xun 

Tot de aanhangers van Yuan Shi-kai behoorde 

ook de generaal Zhang Xun (1854-1923). Hij 

stond bekend als de ‘generaal met de staart’ 

omdat hij in de tijd na de revolutie zijn 

traditionele staart behield als teken van loyaliteit 

aan het keizerrijk. In 1913 veroverde hij Nanking 

namens Yuan Shi-kai op de Kuomintang en werd 

daarop tot veldmaarschalk benoemd. 

In de omgeving van Peking was er in die tijd nog 

het nodige verzet tegen de republiek rond de 

Royalistische partij, waaronder ook afgezette 

functionarissen uit de keizertijd. In het voorjaar 

van 1917 ontstond een conflict tussen de 

president, Li Yuanhong, en de toenmalige 

premier, Duan Qirui over de vraag of China zich 

bij de geallieerden zou moeten voegen in de 1e 

Wereldoorlog. Li was voor behoud van 

neutraliteit, Duan voor oorlogsverklaring aan de 

Duitsers. Li onthief Duan van zijn post en Duan 

verliet Peking en verzamelde aanhangers in 

Tianjin om de hoofdstad in te nemen en de 

president af te zetten. Als reactie riep Li de hulp 

van Zhang Xun in. Die zag zijn kans schoon om 

zelf de macht te grijpen. Hij stuurde zijn troepen 

de stad in en riep op 1 juli 1917 de restoratie van 

het keizerrijk uit. Puyi, de in 1912 afgezette 

keizer, die nog steeds in de Verboden Stad 

woonde, werd in zijn ambt hersteld. Die was 

inmiddels 11 jaar oud, dus het is duidelijk dat 

Zhang Xun de feitelijk machthebber was. In de 

volgende dagen werden bij proclamatie allerlei 

maatregelen afgekondigd die bij deze restoratie 

pasten. De president vluchtte naar de Japanse 

ambassade, niet dan nadat hij Duan weer als 

premier had benoemd in de hoop diens steun te 

krijgen. Duan nam het commando over de 

republikeinse troepen die zich in Tianjin 

verzameld hadden op zich en kwam in actie. Op 

5 juli werd de hoofdstad afgesloten door het 

bezetten van de spoorlijn naar Tianjin. De troepen 

van Zhang waren geconfronteerd met een 

overmacht en konden daar niets tegen beginnen. 

Onderhandelingen liepen op niets uit en tenslotte 

werd op 12 juli de aanval op de stad ingezet en de 

verboden stad bestormd.  
 

 

Republikeinese troepen beklimmen de muren van de 

Verboden stad op 12 juli 1916 
 

De royalisten gaven zich snel over. Li deed 

daarna afstand van het presidentschap en Duan 

kreeg als regeringsleider de macht. Dat leidde er 

ook toe dat China in augustus 1917 Duitsland de 

oorlog verklaarde. Daarmee was trouwens de 

fractiestrijd in het land nog lang niet ten einde, 

maar dat is een ander verhaal. 

De reden om op deze plek aandacht te besteden 

aan deze curieuze periode van 12 dagen keizerrijk 

is dat er ook postale gevolgen waren. Eén van de 

maatregelen die bij de restoratie hoorden was het 

aanpassen van kalender en jaartelling. Die werden 

per decreet teruggebracht naar die uit de 

keizerlijke tijd. Dat betekende dat de data weer 

werden weergegeven met de Chinese maan-

kalender en dat de jaartelling weer werd geteld 

vanaf de troonsbestijging van Puyi in 1908. Dat 
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betekende dat 1917 plotseling jaar 9 van het 

keizerrijk was (en niet meer jaar 6 van de 

republiek). De postkantoren werden geïnstrueerd 

om hun poststempels hieraan aan te passen. Dat is 

feitelijk echter alleen gebeurd door een beperkt 

aantal kantoren in de omgeving van Peking die 

onder de feitelijke controle van het nieuwe 

bewind stonden. Er zijn maar een paar brieven 

bekend die deze restoratie maatregel laten zien. 

Twee daarvan kunnen we hieronder tonen.  

De eerste komt uit de collectie van ons medelid 

Paul Davey. Die kocht de brief voor een of twee 

pond op een beurs in Londen.  
 

 

Brief van Peking naar Peitaiho 
 

  
Stempel Peking, bijkantoor 8 

九年 五月 十八 ｜ 十八 

9e jaar 5e maand 18e dag 18 uur 

Stempel Peitaiho, 8 JUL 17 (op de achterzijde) 
 

Dag 18 van de 5e maand in de maankalender van 

1917 komt overeen met 6 juli. De brief is dus twee 

dagen onderweg geweest van Peking naar 

Peitaiho, wat in die tijd gebruikelijk was. Een 

mooi voorbeeld van een aangepast stempel in 

Peking, maar niet in Peitaiho. 
 

De tweede brief is gepubliceerd in het boek ‘Min 

Guo Daters of 1912-1917’ van Yen Ping Sei. Het 

gaat om een brief van Urga (Chinees Mongolië) 

via Kalgan naar Waikwan.  

De brief is uit Urga verzonden op 29 juni 1917 

(29e dag, 6e maand, 6e jaar van de republiek).  

 

 
Het doorgangsstempel Kalgan 20e 

dag, 5e maand, 9e jaar, wat weer 

volgens de maankalender en het 

jaar van de keizer is, komt overeen 

met 8 juli 1917. Het aankomst-

stempel Waikwan heeft de datum 

22e dag, 5e maand, 9e jaar, wat dus 

overeen komt met 10 juli 1917. 

 

Twee uitzonderlijk zeldzame 

getuigen van deze periode van 12 

dagen van restoratie van het 

keizerlijk gezag! 

 
 



66 China Filatelie 2020 

Customs stempel Lappa 

Tijdens een van de bijeenkomsten van vorig jaar 

toonde Hendrik Oranje onderstaande briefkaart. 
 

 
Hij werd op 27 februari 1905 van Macau naar 

Duitsland verzonden. Op de achterkant staat een 

doorgangsstempel Victoria, Hong Kong van 28 

februari, op de voorkant een aankomststempel 

van 30 maart 1905 van Helbra, Duitsland. Tot 

zover niet erg opmerkelijk. Op de achterkant staat 

nog een ander stempel: Customs Lappa van 27 

februari 1905.  

 
Ook valt op dat de afzender zijn adres opgeeft als 

Lappa-Macau. Dat roept een aantal vragen op: is 

Lappa een plaats en waar ligt die dan? Waar staat 

het stempel voor en wat doet het op deze kaart? 

Ten eerste over die eerste vraag: Lappa is in geen 

enkele atlas als plaats te vinden; via Google 

ontdek je dat Lappa een eilandje voor de kust van 

Macau is, waarop een kantoor van de Chinese 

douane gevestigd was. Daar konden goederen 

voor transport naar China worden ingeklaard.  

In nummer 189 van ons blad stond een artikel 

over een Customs-stempel uit Seoul. Toen werd 

al besproken dat de Chinese douane in de 19e 

eeuw ook postdiensten verzorgde en ook de eerste 

postzegels uitgaf. Die rol was echter afgelopen na 

de oprichting van de Chinese postdienst in 

februari 1897. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat 

dit stempel een postale functie heeft. Het heeft 

echter wel de vorm van een postaal 

datumstempel. Daarom is er in de loop der jaren 

wel discussie over dit stempel geweest dat op een 

aantal poststukken uit de periode van 1897 tot 

december 1913. In het grootste deel van de 

gevallen kon de afzender van die stukken worden 

geïdentificeerd als medewerker van de 

Keizerlijke Douanedienst. Waarschijnlijk hadden 

deze medewerkers in deze tijd als ambtenaar van 

de Chinese staat recht op portvrijdom, maar daar 

hadden de autoriteiten van Macau en Hong Kong 

natuurlijk geen boodschap aan. Het is speculatief, 

maar het zou kunnen zijn dat dit stempel op de 

‘postkamer’ van het douanekantoor gebruikt is in 

verband met de administratie van die portvrijdom, 

waarbij de douanedienst opdraaide voor de in 

Macau te betalen porto. 

 

Gelegenheidsstempel 
 

Dit rubber stempel werd 

op onbekende data in 

november 1949 in het 

postkantoor van Taiyuan 

gebruikt ter gelegenheid 

van het 2e Arbeiders-

congres van de provincie 

Shanxi. Het had een 

diameter van 42 mm en werd in paars afgeslagen. 
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Fake News! 
De term ‘fake news’ heeft de laatste jaren een 

bijzondere vlucht genomen, maar het verschijnsel 

op zich is niet nieuw. Een leuk voorbeeld daarvan 

is de onderstaande verzameling van drie 

briefkaarten. 
 

 

  
Op alle drie staat ‘Gordon Hall’, het kantoor van 

de Municipal Council in Tientsin, afgebeeld met 

als beschrijving “Victoria Road, Britse concessie, 

Tientsin”. De eerste, op 14 april 1928 naar 

Tsjechoslowakije verzonden kaart toont de (naar 

we mogen aannemen) originele Union Jack op de 

toren. De tweede, op 28 juni 1928 naar Duitsland 

verzonden kaart toont echter de Japanse vlag op 

de zelfde plaats. Daarnaast is er ook nog de versie 

waarin de Japanse vlag weer in een rode vlag is 

veranderd. Zo heeft ieder zijn ‘alternatieve 

waarheid’. De drukker heeft kennelijk (om 

onduidelijke redenen) bij een herdruk van de 

oorspronkelijke kaart de Britse vlag in een 

Japanse veranderd. We mogen aannemen dat dat 

tot vragen en protesten leidde, waarna de drukker 

de Japanse vlag weer onherkenbaar heeft 

gemaakt. 

 

Gelegenheidsvelletjes 
Hieronder weer twee velletjes waarin ‘persoonlijke postzegels’ met de afbeelding van bloemen zijn 

opgenomen. De andere labels tonen scenes met schonen uit ‘De droom van de Rode Kamer’, de klassieke 

Chinese roman, waaraan ook een aantal series postzegels gewijd zijn. 
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Michel China 2020 
 

Henk P. Burgman (AIJP) 
 

 
 

 
 

In dit deel 1 van band 9 in de "Übersee" reeks 

vinden we de filatelistische uitgaven van het 

"gehele Chinese gebied".  De volgende 

hoofdstukken kunnen we terug zoeken. Het 

Keizerlijke China met de lokale uitgiften, de 

buitenlandse postkantoren in China, de Japanse 

bezette gebieden, de Republiek Taiwan, De 

burgeroorlog uitgaven, Volksrepubliek China 

alsmede de zegels die voor en door Hongkong, 

Kiautschou, Macau, Mantsjoerije en Tibet zijn 

uitgegeven. Al deze landen, "stadsstaten" en 

gebieden staan er bekend om dat zij vele 

gekleurde en land-, histories- en cultuurgerichte 

zegels en blokken het levenslicht laten zien.  

De laatste uitgave is alweer van 2017 dus 

dringend aan een revisie toe. Deze 44e publicatie 

is weer geheel bijgewerkt. Niet alleen alle nieuwe 

uitgiften, tot aan begin 2020, sinds die periode 

zijn opgenomen maar ook de prijzen zijn weer aan 

de huidige markt situatie aangepast. Tevens is er 

redactioneel veel werk verzet met vele correcties 

en aanpassingen als gevolg. Veel oudere, nog in 

zwart/wit afgebeelde postzegels zijn nu in kleur 

opgenomen. Prijsstijgingen zien we vooral, en dat 

bevreemd mij absoluut niet, bij de zegels 

uitgegeven door de Volksrepubliek China. Vooral 

netjes en scherp gestempelde zegels zijn zéér in 

trek. In veel "modernere" uitgaven werd de laatste 

jaren nogal gespeculeerd waardoor veel prijzen 

kunstmatig werden opgedreven. Zo hier en daar 

zien we een kentering ontstaan door het simpele 

feit dat de prijzen overdreven hoog werden 

waardoor de vraag afzwakte. Uiteraard is deze 

uitgave weer voorzien van een harde kaft en zijn 

de twee leeslinten hier nog steeds aanwezig. 

Ruim 850 kleurig gevulde bladzijden, 8500 

afbeeldingen en 52.000 prijsnoteringen moeten 

de geïnteresseerde verzamelaars overtuigen om 

deze uitgave aan te schaffen. 
 

 
Een voorbeeld-pagina 

 

Taal: Duits; Bladzijden: 860; Illustraties: Kleur 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 

ISBN: 978-3-95402-304-2 

Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 

Prijs: € 89,-- Excl. verzendkosten. 

Web-site: www.michel.de 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

   
5 januari – serie 2020-1 

Jaar van de rat (Geng Zi). De vijfde uitgifte van 

de reeks Chinese dierenriem. 

Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 16 zegels, twee minivelletje met elk 6 zegels 

en een postzegelboekje met 5 series. 
 

   
16 januari – serie 2020-2 

Mascottes voor de Olympische en Paralympische 

winterspelen. 

Twee zegels van 1,20 yuan beide uitgegeven in 

vellen met 12 zegels. 
 

 
8 februari – serie 2020-3 

Chinees papier snijwerk (deel 2). 

(4-1) Sanniang onderwijst zoon – Jiaodong, 

Shandong. 

(4-2) Lentefestival vieren met heuptrommels – 

Ansai, Shanxi. 

(4-3) Wang Xiao helpt met ezel rijden – Xia 

County, Hebei. 

(4-4) Gunstige weg voor het graven van ginseng 

– Tonghua, Jinin. 

Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 12 zegels. 

 

 
20 maart – serie 2020-4 

Geselecteerde kunstwerken van Wu Guanzhong 

(6-1) Sorghum en katoen. 

(6-2) Meloenplant. 

(6-3) Waterweg. 

(6-4) Lentesneeuw in Daba-gebergte. 

(6-5) Dubbele zwaluwen. 

(6-6) Dansende kraanvogels. 

Drie zegels van 1,20 yuan, twee zegels van 1,50 

en een zegel van 3 yuan uitgegeven in vellen met 

8 zegels. 
 

 
24 april – serie 2020-6 

50ste verjaardag van de succesvolle lancering van 

China’s eerste kunstmatige satelliet. 

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 

10 zegels. 
 

 
11 mei – serie 2020-T11 

Twee zegels naar aanleiding van de pandemie met 

als titel: “Strijd samen tegen Covid-19”. 

Uitgegeven in velletjes met 8 series (zie artikel 

elders in dit nummer). 
 

15 mei – serie 2020-8 

De eerste serie van Aziatische beschavingen. 

(6-1) Ziggurat van Ur. 

(6-2) Het zondvloed tablet. 

(6-3) Harappan stempel-zegel. 

(6-4) Archeologische ruïnes in Moenjadora. 
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(6-5) Liangzhu cong van jade.   (6-6) Shimao ruïnes. 

Zes zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 8 zegels. 
 

 
 

Nieuwe uitgiften Hong Kong 
 

 
23 juni 2020 - World Heritage : Qinghai Hoh Xil 

In de serie uitgiften met UNESCO World 

Heritage dit keer aandacht voor de hoogvlakte 

van Tibet-Qinghai met zijn unieke flora en fauna. 

Blokje met zegel van HK$ 10. 
 

De voor uitgifte op 24 juli aangekondigde zegels 

voor de Olympische Spelen van Tokyo zijn, net 

als de Spelen, vanwege de Conona pandemie naar 

2021 uitgesteld. 
 

18 augustus 2020 – Dieren in Ocean Park 

Het iconische Ocean Park in Hongkong is behalve 

een amusement park en dierentuin ook een 

belangrijk onderzoekcentrum voor bedreigde 

diersoorten. Ter ere hiervan heeft HK Post een 

serie van zes zegels uitgebracht met zes dieren die 

in Ocean Park verblijven en in deel uitmaken van 

de onderzoeken. Afgebeeld zijn : 

- Dolfijn ($2) 

- Toucan ($2.60) 

- Sichuan stompneus aap ($3.40) 

- Stokstaartje ($3.70) 

- Reuzen Panda ($4.90) 

- Pinguin ($5) 

 

 
 

 

Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China) 
 

 
20 mei 2020 – Inhuldiging van de President 

In de vijftiende presidentiële en vice-presidents-

verkiezingen van de Republiek China (Taiwan) 

werd Tsai Ing-wen tot president gekozen en Lai 

Ching-te tot vice-president. Ter gelegenheid van 

hun inhuldiging werd een serie en een velletje 

uitgegeven: 

De vier postzegels zijn samenhangend in een strip 

uitgegeven en hebben een eigentijds ontwerp om 

de vier concepten ‘bloei’ (NT$8), ‘democratie’ 

(NT$8), ‘goed terecht komen’ (NT$15) en 

‘richting’ (NT$15) over te brengen. 

Het velletje (NT$35) toont de president en vice-

president die ‘vastberaden werken aan pluralisme 

en gelijkheid’. 
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20 juni 2020 – Astronomie 

Als instructie over astronomische verschijnselen 

een serie van vier zegels en een velletje met de 

serie: 

- Zonsverduistering (NT$6): als aarde, maan en 

zon in één lijn staan zie je van de zon alleen een 

ring rond de maan. 

- Komeet (NT$6): kleine hemellichamen, 

gekenmerkt door hun ‘staart’ die in een elliptische 

baan rond de zon draaien en periodiek terugkeren. 

- Totale zonsverduistering (NT$8): treedt op 

wanneer de maan bij een zonsverduistering dicht 

bij de aarde staat; enkele minuten lang is er niets 

van de zon te zien en wordt het donker. 

- Maansverduistering (NT$8): Als de zon, de 

aarde en de maan in lijn staan passeert de maan 

door de schaduw van de aarde en wordt 

verduisterd. Door afbuiging in de atmosfeer valt 

nog wel rood licht op de maan. 
 

 
10 juli 2020 – Sport 

Serie van vier zegels om sport te stimuleren: goed 

voor lichaam en geest en de glorie van de natie: 

Badminton (NT$6); boogschieten (NT$6), 

gewichtheffen (NT$8), turnen (NT$12) 
 

 

21 juli 2020 – COVID-19 

‘Voluit tegen de pandemie, we zullen COVID-19 

verslaan. Taiwan kan helpen’ staat op het label 

tussen beide zegels met als thema’s  

(NT$13): Samenwerken tegen het virus en 

(NT$15): Productie en gebruik van hulpmiddelen 

tegen het virus 
 

 
12 augustus 2020 – Landschappen van Taiwan 

Negende serie van vier zegels, nu met de 

aantrekkelijke plekken in Nantou County: 

(NT$8): Sun Moon Lake in Yuchi, grootste 

natuurlijke meer van Taiwan 

(NT$8): Jiji Green Tunnel is de weg tussen 

Mingjian en Jiji met oude kamfer-bomen erlangs 

die de weg overschaduwen 

(NT$13): Qingjing Farm heeft grote groene 

weiden waar schapen grazen 



72 China Filatelie 2020 

(NT$15): Hehuan Mountain Dark-Sky Park in 

Ren’ai ligt hoog en heeft weinig licht-vervuiling 

waardoor bij nacht de sterrenhemel prachtig te 

zien is. 
 

 
26 augustus 2020 – Jade uit het Paleismuseum 

Derde serie met jade kunstvoorwerpen uit het 

Paleismuseum van Taipei. 

(NT$8): Jade vogel uit de neolithische Hongshan 

cultuur, waar vogels de verbinding tussen hemel 

en aarde symboliseerden 

(NT$9): Jade Ornament met goddelijk dieren-

masker uit de  Liangzhu cultuur, waar de goden 

als dieren werden voorgesteld 

(NT$17):  Jade Cong Tube uit de Longshan-Qijia 

cultuur met cilindrische binnenkant en vierkante 

buitenkant, die hemel en aarde representeerden  

(NT$22): Jade schotel van donkere jade met 

verhoogde rand uit de Shang dynasty, had een rol 

in religieuze plechtigheden 
 

   
29 september 2020 – Moskeeën in Taiwan 

Twee opvallende moskeeën in deze serie:  

(NT$15): de grote moskee in Taipei 

(NT$28): de moskee in Taichung in centraal 

Taiwan 

 

Gelegenheidsstempels VRC 
 

Op 24 oktober 1949 

werd Shantou bevrijd; op 

24 november 1949 werd 

dit stempel gebruikt om 

die bevrijding te vieren. 

Het had een diameter van 

32 mm en werd in paars 

afgeslagen. 

 

Op 26 februari 1950 

bestond de Russische 

Filatelistische Vereni-

ging in China 15 jaar en 

er werd toen in 

Shanghai een postzegel-

tentoonstelling gehou-

den waar dit stempel (in 

zwart) werd gebruikt.  
 

Dit stempel werd op 1 

okober 1950 gebruikt 

voor de 1e verjaardag 

van het uitroepen van de 

Volksrepubliek. Dit 

stempel komt uit 

Nanking; een vergelijk-

baar stempel is bekend 

uit Tientsin. 
 

Dit stempel is van 1 mei 

1951 in Peking. De tekst 

boven aan is ‘1 mei 

Internationale Dag van 

de Arbeid’ en op het 

lint: ‘Kom in opstand 

tegen de Mongooolse 

dynastie om het land te 

redden’.  
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