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52e jaargang no. 192                              Maart 2020 

 

Redactioneel 
De eerste maanden van het jaar is China geen dag 

uit het nieuws geweest, de uitbraak van het 

Corona-virus houdt de wereld in haar greep. Niet 

de manier waarop je aandacht wilt krijgen… 

In dit eerste nummer van het nieuwe jaar gaat het 

over andere zaken. Ten eerste staat op de omslag 

al een verwijzing naar een uitgebreid artikel dat 

Marc Symens voor ons blad schreef over de 

verschillende gezantschapswachten in Peking na 

de Boxeropstand. Verder leiden de onderwerpen 

die in onze laatste bijeenkomst besproken werden 

weer tot interessante stukken, dit keer over de 

laatste keizer van China en over de inzet van 

Chinezen tijdens de Eerste Wereldoorlog in 

Frankrijk. Bas Haveman komt nog eens terug op 

een in het laatste nummer verschenen artikel over 

een serie van de Volksrepubliek uit 1952 en Ton 

van Doornen schrijft over Hong Kong in 1997.  

De vaste rubrieken zoals nieuwtjes, gelegenheids-

stempels en -velletjes, completeren dit nummer 

weer. Gelukkig kreeg ik als redacteur dit keer 

ruim genoeg materiaal aangeleverd om het blad te 

vullen. Er is zelfs nog wat overgebleven voor het 

volgend nummer. Maar er zal ook in ons zomer-

nummer nog ruim genoeg ruimte zijn voor uw 

bijdrage of uw vraag.  

 

Bestuursmededelingen 
 

Overlijdensberichten 

 Kort na onze januari-

vergadering kregen we 

bericht van het overlijden 

van Ger van Driel, net 90 

jaar oud. Hij bleek 

overleden op weg naar die 

bijeenkomst. We kennen 

Ger als een vaste waarde 

voor onze studiegroep. 

Vele jaren heeft hij voor 

het Bulletin de nieuwtjes-

rubriek Taiwan verzorgd en hij bezocht 

regelmatig de bijeenkomsten. De aanwezigen 

zullen zich zijn vrolijke bijdragen herinneren en 

ook dat hij ons voorhield dat de gemiddelde 

levensverwachting van filatelisten 3 jaar hoger is 

dan die van de hele bevolking, namelijk de tijd die 

nodig is om de verzameling op orde te brengen… 

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het dragen 

van dit verlies. 

Van de familie van ons Belgische lid, Roger 

Janssens, hoorden wij onlangs dat die al in juli 

2018 overleden is. Het bestuur heeft de familie 

gecondoleerd en ondersteuning bij het afstoten 

van zijn verzameling aangeboden. 

Ook hebben wij inmiddels begrepen dat in de loop 

van vorig jaar ons medelid, de heer Leemans uit 

Tilburg is overleden. Ook hij ruste in vrede. 

 

Verslag bijeenkomst 18 januari 2020 

Aanwezig zijn 13 leden en een introducé. 

Daaronder vier leden die niet (nog) niet tot de 

vaste kring bezoekers behoren; die worden extra 

hartelijk welkom geheten. Bij de mededelingen 

vertelt de veilingmeester dat de voorraad 

veilingkavels opdroogt en dat voor komende 

veilingen behoefte is aan nieuwe kavels. 

Als brief wordt een naar Frankrijk gestuurd 

poststuk naar een lid van het Chinese Labour 

Corps getoond. Zie elders in dit blad. Jos Daanen 

heeft een presentatie gemaakt over legerleider en 

politicus Yuan Shi-kai, die in 1915-16 korte tijd 

optrad als keizer van China. Getoond worden 

diverse stempels uit de collecties van Hendrik 

Oranje en Jozef Wagemakers die aan die korte 

regeerperiode herinneren (zie elders in dit blad). 

Bij de rondvraag komt Jaap Eijkenduijn terug op 

het in het december-nummer van het Bulletin 

geplaatste artikel over vervalsingen van vroege 

Japanse zegels. Hij benadrukt dat daarin slechts 

voorbeelden van de meest duidelijke vervalsingen 

werden getoond. Er zijn legio vervalsingen 
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zonder zulke duidelijke kenmerken als bv. extra 

karakters en met bijvoorbeeld 16 blaadjes in de 

chrysant. Na de pauze vond de veiling plaats; 74 

van de 100 kavels werden verkocht, waarvan 39 

aan schriftelijke bieders. 
 

32e Filateliebeurs in Hilversum 
 

 
 

De Studiegroep Chinafilatelie was net als 

voorgaande jaren present op de postzegelbeurs in 

de Dudok Arena in Hilversum, die gehouden 

werd op zaterdag 25 en zondag 26 januari 2020, 

de beurs waar we vroeg in het jaar proberen onze 

vereniging onder de aandacht te brengen.  

Steeds weer een uitdaging om een volle tafel met 

filatelistisch materiaal op de plaats van aktie te 

krijgen. Samen met Jaap Eijkenduijn en 

echtgenote Adri van Eijl is dat opnieuw aardig 

gelukt. Met als resultaat een goed bezochte 

zaterdag en een rustige zondag. 

Dick van Eijl 
 

Nieuwjaarsvelletje 

Ook dit jaar hebben de Chinese posterijen voor de 

leden van onze vereniging een exemplaar van het 

nieuwjaarsvelletje beschikbaar gesteld, dit keer 

voor het Jaar van het Varken (2019). De leden 

treffen dit als bijlage in dit nummer aan. 
 

 

Gelegenheidsvelletjes 
Hieronder weer enkele in China uitgegeven 

velletjes met de ‘persoonlijke postzegels’. 
 

 
Twee velletjes met landschappen uit Longjiang 

(drakenrivier), in de provincie Heilongjiang. 
 

 

Een velletje voor de Expo 2010 in Shanghai.  
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Buitenlandse Legaties en hun Wachten in Peking, na de Bokseroorlog 
 

Marc Symens 
 

Het is algemeen goed geweten dat in 1900 de internationale wijk in Peking, het “Legation Quarter”, 

waar toen de meeste buitenlandse ambassades gelegen waren, door de Boksers (de Vuisten der 

Gerechtigheid) zwaar werd belegerd.  Een gevolg van de Bokseroorlog was dat na afloop ervan vele 

van de buitenlandse mogendheden extra militairen zonden om hun Legatie beter te beschermen. 

Hieronder worden de postale sporen van die militaire aanwezigheid voor de diverse landen getoond. 
 

FRANKRIJK 
 

 
Afb.1: de Franse Legatie te Peking, met de Franse minister M. Pichon omringd door het personeel van de 

Legatie en vooraan de marine-fusiliers van de Wacht van de Franse concessie (rond 1900) 
 

Tussen de Franse militairen zijn er ook een aantal 

prentkaartenverzamelaars, zoals Armand Rabier, 

Télégraphiste Militaire au 16e Colonial, Pékin. 
 

  
 

Afb.2: 31-8-1908 prentbriefkaart lokaal verzonden 

vanuit de Japanse Post in Peking (frankering op 

beeldzijde) naar Armand Rabier, Télégraphiste 

Militaire au 16e Colonial, Pékin.  Aankomststempel 

PEKIN / CORRESCES AUX ARMEES, een stempel die 

men eerder aantreft als vertrekstempel (stempel 

bedoeld voor briefwisseling van Franse militairen 

naar Frankrijk aan voordeeltarief) 

Afb.3 (hieronder): 11-5-1909 Prentbriefkaart vanuit 

Antwerpen (frankering op beeldzijde) naar diezelfde 

Armand Rabier, Télégraphiste Militaire au 16e 

Colonial, Pékin, verzonden, niet via Siberia, maar 

over zee (slechts vanaf 1-7-1909 wordt alle gewone 

post vanuit België naar China automatisch via Siberia 

verstuurd), toegekomen in Shanghai BPO, daar 

doorgegeven aan de Chinese post, in Peking door de 

Chinese post afgeleverd aan de Franse Post, 

aankomststempel PEKIN / CHINE 
 

 
 

Uit de Franse tekst op het kaartje: waarom toch stuur 

je op voorzijde gefrankeerde prentbriefkaarten samen 

onder omslag ipv gewoon per post? 
 

Sommige leden van de Wacht van de Franse 

Legatie lieten zelfs een eigen stempel maken, 

zoals R. Château, Garde Française au 16e 

Colonial, Pékin.  Hij zond ook regelmatig op 

voorzijde gefrankeerde prentkaarten samen onder 

omslag naar prentbriefkaartenverzamelaars (dat 

was goedkoper).  
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Afb.4a en 4b: twee gelijkaardige prentbriefkaarten, 

met op beeldzijde een ½ cent jonken-zegel 

afgestempeld PEKING(1) 6 NOV, 13 geadresseerd 

aan A. Vuylsteke, een Antwerpse prentbriefkaarten-

verzamelaar; waarschijnlijk in 1913 samen met nog 

andere kaarten onder omslag naar A. Vuylsteke 

gestuurd. Let op de eigen stempel: R. CHATEAU – 

16de Col  PEKIN – anker – CHINE – GARDE 

FRANCAISE. 
 

Nog twee voorbeelden van Franse Wachten die 

prentbriefkaarten uitwisselden: 
    

  
 

Afb.5: 14-4-1910 prentbriefkaart verzonden vanuit de 

Franse Post in Peking (frankering op beeldzijde) door 

Hugues Caëtan, 16de Colonial, Pékin naar een Franse 

militair in Tonkin.  Vertrekstempel PEKIN / 

CORRESCES AUX ARMEES; privé-stempel HOGUES 

Caëtan/ 16de COLONIAL 8e COMP / PEKIN 

(Chine) 
 

   
 

Afb.6: 9-8-1913 prentbriefkaart als drukwerk 

verzonden vanuit de Franse Post in Peking verder via 

de Franse Post in Shanghai naar de Filipijnen; privé-

stempel POMEL Fernand / Garde-Française, 3e Cie 

/ PEKIN(CHINE) 
 

NEDERLAND 
 

Vanuit de veel kleinere Nederlandse Legatie in 

Peking werd er natuurlijk ook post verstuurd. 

Omdat er geen Nederlands postkantoor was 

maakte men gebruik van een van de buitenlandse 

kantoren in China of van het Chinees postkantoor 

in Peking. 

Ook daar zullen er prentbriefkaart- en postzegel-

verzamelaars actief geweest zijn. 
 

    

 
 

Afb.7: prentbriefkaart geschreven (alles in het Frans) 

op 26 augustus 1903 door Van Gelder, met 

aanduiding “Légation des Pays Bas, Pékin”, 
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verstuurd op 27 augustus 1903 vanuit de Russische 

Post in Peking (stempel met juliaanse datum 14 VIII), 

via Siberia (ambulantstempel van de Chinese Eastern 

Railway van 9 september 1903 (stempel met juliaanse 

datum 27 VIII)) toegekomen in BRUXELLES op 27 

sept 1903 en verder naar UCCLE 28 sept 1903. 

Wat de juiste relatie was van Van Gelder en de 

Nederlandse Legatie in Peking is niet duidelijk! 
 

Als vanzelfsprekend verwachten we dat de 

Nederlandse gezantschapswachten normaliter 

communiceren in het Nederlands.  Hieronder 

twee voorbeelden: 
 

    
 

Afb.8: 18-3-1908 postwaardestuk met bijfrankering 

verzonden vanuit de Duitse Post in Peking, met op de 

achterzijde een hele uitleg over de aflossing van een 

aantal van de Nederlandse militairen; afzender: J. 

Grootveld(?) Nederlandsche Legatie Peking China 
 

 
 

Afb.9: 26-10-1907 prentbriefkaart vanuit de 

Russische Post in Peking (stempel met juliaanse 

datum 13 X) verzonden naar een vriend in de U.S.; 

afzender: HS. De Vries Netherlands Leg. guard 

Peking China 

 

Op de voorzijde van het bulletin CHINA 

FILATELIE nr.99 (jun 1993) staat een mooie 

brief met stempel NEDERLANDSCHE 

GEZANTSCHAPSWACHT / * PEKING *.  

(Dit stempel noteerden we ook, in violet, op een 

Chinees postwaardestuk beschreven in een 

veilingcatalogus).  Th.G. van Mourik vermeldt in 

de beschrijving dat het korps dat de bijstand 

verleende aan het Nederlands gezantschap onder 

leiding van Generaal-majoor Baron van Hemert 

tot Dingshof stond en dat de Nederlandse 

militairen aanwezig waren van 1900 tot 1923, met 

een korte onderbreking in 1910 en 1911. 
 

 
 

Afb. 10: 15-5-1903 brief met officiële stempel 

NEDERLANDSCHE GEZANTSCHAPSWACHT 

/ * PEKING * verstuurd vanuit de Franse post in 

Peking met op de achterzijde het ingedrukte stempel 

van het korps mariniers 
 

Voor meer info over de militaire versterking van 

de Nederlandse Legatie verwijzen we graag naar 

“Nederlandse Mariniers in China, 1900-1920” 

in nr.160 van CHINA FILATELIE (dec 2009) 

(auteur: Han Siem). 

Daarin vindt men (pag 101 - afb 9) ook nog een 4 

kopeke postwaardestuk van de Russische Post in 

China verstuurd door een sergeant-majoor van de 

Nederlandse gezantschapswacht van Peking naar 

Weltevreden.  Geschreven op 3 oktober 1917, 

afgestempeld op 5 oktober 1917 (stempel met 

juliaanse datum 22.9), zonder aankomststempel, 

maar met op achterzijde “Ik hoop dat alle kaarten 

in uw bezit zullen komen”. 

 

BELGIË 
 

Ook België stuurde na de Bokseroorlog een aantal 

militairen naar Peking ter bescherming van de 

Belgische Legatie. 

In dat verband verwijzen we naar “De nationale 

wacht van de Belgische Legatie te Peking en 

van de Belgische concessie te Tientsin” recent 

gepubliceerd in Le Philatéliste Belge (het 
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volledig tweetalig tijdschrift van de Koninklijke 

Belgische Academie voor Filatelie) nr. 32 (dec 

2019) en 33 (auteur: Philippe Lindekens). We 

nemen de belangrijkste gegevens van zijn 

opzoekingen hierna over. 

Tijdens de Bokseropstand werd de Belgische 

legatie, gelegen aan de rand van de legatiewijk, 

op 21 juni 1900 verlaten en door de 

opstandelingen in brand gestoken.  Eind juli van 

dat jaar werd in België een oproep gedaan voor 

het oprichten van een expeditieleger, met de 

bedoeling om samen met de andere Europese 

strijdkrachten de orde te herstellen.  Achter dit 

Chinese initiatief tekenden de koloniale 

opvattingen van Koning Leopold II zich af.  

Het expeditieleger moest 791 manschappen 

tellen, onder wie 45 officieren (meer dan 2.700 

vrijwilligers schreven zich in). Het leger moest 

autonoom en zelfvoorzienend zijn zonder dat het 

een beroep zou moeten doen op de troepen van de 

geallieerde mogendheden in China.  Het bestond 

uit een bataljon van vier compagnies, uitgerust 

met mitrailleurs en bergkanonnen en met een 

volledige dienst voor voedsel- en munitie-

bevoorrading en een onafhankelijke gezondheids-

dienst.  Maar uiteindelijk is het Belgische China-

legioen nooit vertrokken. Het werd op 24 

augustus 1900 ontbonden, tegelijk als gevolg van 

een binnenlandse politieke strijd, de inname van 

Peking door de geallieerden en de weigering van 

de Duitsers en de Engelsen. 

Na het einde van de Bokseropstand werd een 

nieuwe Belgische legatie gebouwd in de 

diplomatenwijk, op de gronden die hadden 

toebehoord aan Hsu T’ung, de leider van de 

Boksers, en die als schadeloosstelling werden 

afgestaan. 
 

 
 

Afb.11: prentbriefkaart van de oorspronkelijke 

Belgische legatie die door de Boksers in brand werd 

gestoken 

 
Afb.12: gekleurde prentbriefkaart met vermeldingen 

“Armée Belge” en “Garde de la légation belge à 

Pékin” 
 

In het protocol van 16 januari 1901 kende de 

Chinese Regering aan elke mogendheid het recht 

toe om een permanente wacht te behouden voor 

de verdediging van hun legatie. 

Om het Belgisch aandeel in de verdediging van 

de diplomatenwijk in te brengen en in functie van 

de verdere uitbouw van de Belgische spoorwegen 

in China en van de Belgische concessie van 

Tientsin, bood de Belgische regering een speciaal 

krediet aan voor de oprichting en het onderhoud 

van de Belgische wacht van de legatie te Peking 

en van de Belgische concessie in Tientsin. 

Hoewel de Belgische wachten door hun statuut 

soldaten waren, hadden ze niet veel meer te 

maken met het Ministerie van Oorlog, maar 

hingen ze af van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken. Het Belgisch detachement moest vooral 

symbolisch zijn, een ererol vervullen en dienen 

als escorte van de minister. Uit economische 

overwegingen werd het aantal manschappen tot 

het strikte minimum beperkt en werd besloten dat 

een twintigtal manschappen ruim voldoende was. 

De Belgische wacht was de kleinste in aantal van 

alle in Peking aanwezige wachten, met slechts 

één officier, één adjudant, twee onderofficieren, 

twee korporaals, tien infanteristen en vijf ruiters.  

Ze waren allemaal gekozen om hun bekwaamheid 

handarbeid uit te voeren zodat ze in de legatie 

konden worden ingezet voor diverse 

werkzaamheden naast hun “werk” als soldaat. 

De vrijwilligers traden in dienst voor termijnen 

van twee of drie jaar.  Het eerste detachement 

onder het bevel van Luitenant Ridder de Wouters 

d’Oplinter van de 2de Gidsen, vertrok op 16 
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oktober 1904 uit Antwerpen en vestigde zich op 

7 december in Peking.  De adjudant was Raoul de 

Carrier de Marchienne (2de Gidsen). 

Eerste aflossing van 8 manschappen eind 1906 

met adjudant Gilis (3de Artillerie) en tweede 

aflossing in oktober 1907 met luitenant Lambert 

(2de Gidsen) die de nieuwe commandant van de 

wacht was. 

In 1912 werd een tiental manschappen vanuit 

België ter versterking gestuurd, wat het Belgische 

contingent op een dertigtal militairen bracht. 

Tijdens de oorlog 14-18 hebben de meeste 

wachten van de legatie het Belgische leger op 

veldtocht vervoegd.  De legatiewijk werd als 

neutraal grondgebied beschouwd en de laatste 

Duitse en Oostenrijkse wachten werden door de 

Republiek China gevangengezet na de 

oorlogsverklaring van China aan de Centrale 

Mogendheden in augustus 1917. 

Tijdens de Conferentie van Versailles in 1919 

vroeg de Chinese delegatie de terugtrekking van 

de buitenlandse troepen en wachten.  Er werd toen 

niets beslist. In 1922 vertrouwde de Conferentie 

van Washington de kwestie toe aan een 

commissie waar België deel van uitmaakte. De 

commissie is uiteindelijk nooit samengekomen. 

België daarentegen spande zich in om zijn rechten 

te kennen te geven door de nieuwe wacht van de 

legatie te reorganiseren, met de gebruikelijke 21 

manschappen, die op 19 april 1920 in Peking 

aankwamen onder het bevel van Luitenant de 

Prelle de la Nieppe. 

In 1923 werd het door Buitenlandse Zaken 

betaalde detachement van de wacht van de legatie 

afgeschaft om besparingsredenen. Dit betekende 

dan ook het begin van het terugtrekkingsbeleid, 

dat eindigde in 1929 door de teruggave van de 

Belgische concessie in Tientsin. 
 

Enkele stukken van en naar de Belgische Wacht 

in Peking. 
 

 

Afb.13: prentbriefkaart (frankering op voorzijde) 

verstuurd op 14 december 1912 vanuit de Chinese 

post in Peking (2 kleine stempeltjes van Chinese 

postbeambten) met bestemming Antwerpen, waar 

ze op 28 december aankwam;  verstuurd “Via 

Siberia” met transitstempel van de Chinese post 

in Moukden (op voorzijde);  afzender: A. VAN 

SKEERTHEN (?) – Garde Belge – Pékin 
 

 
 

Afb.14: prentbriefkaart (frankering op voorzijde) 

verstuurd vanuit Tiflis (in Greorgië) op 1 mei 

1914 (stempel met juliaanse datum 18.4) met 

bestemming Peking, aankomststempel van de 

Russische post in Peking van 19 mei 1914 

(stempel met juliaanse datum 6.5.1914);  tekst in 

Esperanto ivm het uitwisselen van 

prentbriefkaarten;  bestemmeling: H. VAN DER 

AUWERA  – garde Belge – Pékin 

 

Ook sommige leden van de Wacht van de 

Belgische Legatie lieten een eigen stempel 

maken, mogelijkerwijze betreft het hier opnieuw 

prentbriefkaarten verzamelaars. 

Er bestaan er alvast 5, te weten van: Ernest 

DOCQUIER, H. SCAILLET, Georges 

COUTELIER, Charles MAAS en F. BERBER 
 

   

  

 
Afb.15a , 15b, 15c, 15d en 15e 
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15a: DOCQUIER / PEKIN (en de Chinese 

karakters voor Peking en China) / * GARDE 

BELGE *  (volledig in het Frans) 

15b: H.SCAILLET/ GARDE BELGE (en de 

Chinese karakters voor Peking) / PEKIN-

CHINE  (volledig in het Frans) 

15c: G . COUTELIER / GARDE-BELGE / 

PEKING – CHINE  (merk op: niet PEKIN maar 

wel PEKING) 

15d :CHARLES . MAAS / GARDE – BELGE / 

PEKING – CHINE  (merk op: niet PEKIN maar 

wel PEKING) 

15e: F. BERBER / GARDE-BELGE / PEKING 

– CHINA  (merk op: zowel PEKING als CHINA 

in het Nederlands) 
 

Bij de Belgische wachten zaten zeker ook wel een 

aantal postzegelverzamelaars.  Getuige daarvan 

onder andere een omslag, filatelistisch 

gefrankeerd, verstuurd vanuit de Japanse post in 

Peking naar Ronse (België). 
 

 
 

Afb 16: brief van Peking, aangetekend verstuurd op 

11-9-1913 vanuit het postkantoor van de Japanse post 

in China (stempel PEKING / 11.9.13 / I.J.P.O., 

aantekenstrookje I.J.PO. Peking); toegekomen (met 

zekerheid via de transsiberische spoorweg) op 26-9-

1913 in Ronse, maar kon slechts enkele dagen later 

afgeleverd worden (zie aanduiding van de facteur in 

Ronse); de brief is spectaculair filatelistisch 

gefrankeerd met 7x ½  + 4x 1½ + 5 + 6 = 20½ sen 

(zegels met opdruk), dus ½ sen te veel; afzender: A. 

De BŒUF Garde Belge Pekin 

 

U.S.A. 
 

 
 

Afb.17: 7-2-1906 prentbriefkaart met “U.S. Legation 

Guard Quarter (verstuurd in 1906 vanuit de Duitse 

post naar Ledeberg bij Gent door “Arm. Crommar 

soldat de la Garde-Belge, Peking” 
 

 
 

Afb.18: 26-10-1907 prentbriefkaart vanuit de Japanse 

Post in Peking verzonden naar de U.S. Afzender: 

Dwight en stempel “United States Legation Guard / 

U.S.Marine Corps / Pekin, China.”  
 

 
 

Afb.19: detail van een briefomslag verzonden door 

dezelfde wacht van de U.S. in 1906 
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Afb.20: 25.8.1913 prentbriefkaart, frankering 2 sen op 

voorzijde afgestempeld in de Japanse post in Peking, 

zonder aankomststempel van Denemarken; alhoewel 

correct gefrankeerd als drukwerk is de kans redelijk 

groot dat deze prentbriefkaart eerder samen met een 

aantal gelijkaardige uiteindelijk onder één omslag 

naar de Deense prentbriefkaartenverzamelaar is 

gestuurd. Afzender: . EARL . SNIVELY . / U.S. 

LEGATION . GUARD . / MARINE.BAND . / 

PEKING. CHINA. 

 

ITALIË 
 

De Wacht van de Italiaanse Legatie kon blijkbaar 

gebruik maken van eigen, op achterzijde 

bedrukte, omslagen. 
 

    

 
 

Afb.21: 13-3-1914  brief verzonden vanuit de 

Russische Post in Peking (stempel met juliaanse 

datum 28.2) naar San Floriano.  Achterzijde bedrukt 

met “GUARDIA LEGATIONE D’ITALIA 

PECHINO” 
 

Italiaanse militairen in Peking mochten ook hun 

brieven frankeren met Italiaanse zegels en 

verzenden via de Italiaanse Marine.  In 1917 

verschijnen daarvoor de Italiaanse zegels met 

opdruk Pechino, zij werden in Peking 

afgestempeld met “R.R. POSTE ITALIANE / * 

PECHINO *”.  De Chinese post was hier niet mee 

opgezet en liet (op 31-1-1918) weten dat zij de 

geldigheid van deze zegels niet erkenden. 

Tussen die Italiaanse wachten zaten er duidelijk 

opnieuw een aantal prentbriefkaartverzamelaars. 
 

  
 

 Afb.22: 25-4-1912 prentbriefkaart, als drukwerk (en 

daarom niet via Siberia), verstuurd vanuit Gent, in 

Shanghai door de Britse post doorgegeven aan de 

Chinese post en afgeleverd door de Chinese post in 

Peking.  Bestemmeling “Mons. Aymo-Boot, garde de 

la legation d’Italie, Pekin Chine” 
 

 
 

Afb.23: prentbriefkaart van de ingang van de 

Italiaanse legatie inclusief een Italiaanse wacht 

 

ENGELAND 
 

Een wacht van de Britse Legatie in Peking werd 

blijkbaar ingeschakeld bij het meervoudig verder 

doorsturen van een postwaardestuk.  Dat leverde 

een filatelistisch buitenbeentje. 
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Afb.24: meervoudig verder verzonden postwaardestuk 

waarbij “Br.C.Barr. RGA, Britisch Legation Guard, 

Pekin” in mei 1908 meewerkt aan de verder-

verzending; met stempel BASE OFFICE B van de 

Britse Veldpost in Tientsin. 

 

DUITSLAND 
 

We noteerden voorlopig alleen het bestaan van 

een enkele kaart geadresseerd aan een Duitse 

soldaat in Peking: 
 

 

 
Afb.25: 30-6-1911 prentbriefkaart verzonden 

vanuit de Franse Post in Peking (frankering op 

beeldzijde) door F. MEYER, 16de Colonial, Pékin 

(privé-stempel rechtsboven op de adreszijde) 

naar een Duitser “H.Sieger” van de “Troupes 

Allemands” in Peking 

 

 

OOSTENRIJK 
 

Na de bokseroorlog bleef vanaf 1 oktober 1901 in 

Peking een detachement van ongeveer 200 

soldaten achter ter bescherming van hun 

Oostenrijks-Hongaarse landgenoten.   

 

 
Afb.26a , 26b, 26c en 26d: Oostenrijkse stempels 

 

De soldaten werden jaarlijks afgelost.  

Aanvankelijk verliep de post van het detachement 

via de bestaande buitenlandse postkantoren in 

China , via de Chinese post in China of via de 

Oostenrijkse scheepspost.  Ook in Tientsin kwam 

er een klein “Wachdetachement”. 

In 1903 werd in Peking een eigen postkantoor 

opgericht.  De datumstempel vermeldde eerst 

“Gesandtschafts-Wachdetachement” en later 

“Marine-Detachement”.  Oostenrijks-Hongaarse 

soldaten dienden hun briefwisseling naar thuis te 

frankeren met postzegels van Oostenrijk, 
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Hongarije of Bosnië-Herzegowina, volgens het 

tarief voor binnenlandse briefwisseling. 
 

 
Afb.27: brief van Pola naar een scheepsdokter, 

Oostenrijks Detachement Peking, toegekomen bij 

de Duitse post in Peking op 10/6/1904 en 

diezelfde dag afgeleverd aan de Post van de 

Oostenrijkse Wacht in Peking; met strafport-

aanduiding 12 ½ Cts in blauw potlood (door de 

Duitse post) op voorzijde. 

 

ANDERE LANDEN 
 

Ongetwijfeld zal er ook correspondentie van de 

andere buitenlandse Legaties en hun Wachten in 

Peking bewaard gebleven zijn.  We denken in de 

eerste plaats nog aan de Japanse soldaten aldaar.  

Helaas hebben we daarvan nooit voorbeelden van 

kunnen optekenen. 

Ter afsluiting staat hieronder een erg interessante 

plattegrond met aanduiding van de buitenlandse 

Legaties en Wachten in Peking in 1912. Je vindt 

er afzonderlijk aangeduid de locatie van 

Amerikaanse, Nederlandse, Russische, Japanse, 

Franse, Duitse, Oostenrijk-Hongaarse, Italiaanse 

en Britse Wacht en Legatie, van de Spaanse, 

Belgische, Portugese en de Mexicaanse Legatie.  

Tevens de locatie van het kantoor van de Franse, 

Duitse, Russische en de Chinese Post. Het 

postkantoor van de Japanse Post is hier niet 

afzonderlijk bij vermeld, het was nochtans ook in 

het Legation Quarter gelegen.
 

. 28 
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Afb.29: prentbriefkaart met het stationsemplacement van Peking met zicht op de muur waarachter het “Legation 

Quarter” te vinden was; verstuurd vanuit de Chinese post in Peking op 31 mei 1914 (twee kleine stempeltjes van 

Chinese postbeambten) afgegeven op 2 juni aan de Franse Post, met bestemming Londerzeel, waar ze op 15 juni 

1914 aankwam (supersnel langs de Siberische route). afzender: LAURENT VERBELEN, gard de la legation de 

Belgique à Pekin 
 

 
Afb. 30: Foto van 1907 van de “GARDES DES LEGATIONS A PEKIN”, met speciale aandacht voor 2 Belgen 

 

Bronvermelding afbeeldingen 

• Verzameling van de auteur 

• Database poststukken Jozef Wagemakers 

• Verzameling Philippe Lindekens (afb. 22) 

• Onderzoek en/of verzamelingen van Léo De 

Clercq, Patrick Janssens, Philippe & Thomas 

Lindekens, Patrick Maselis (afb. 12 en 15) 

• Verzameling postgeschiedenis Ronse, Paul De 

Dobbeleer (afb. 16) 

• Le troisième géant LA CHINE – TOME II – blz 

113 – Roger Pelissier (afb. 1) 

• CHINA FILATELIE nr. 99 (afb. 10) 

• https://legacy.lib.utexas.edu/maps/historical/histo

ry_china.html (afb. 28) 

• Archive du Musée de l’Armée à Bruxelles (afb. 

30) 
 

Relevante literatuur 

• Philippe Lindekens, “De nationale wacht van de 

Belgische Legatie te Peking en van de Belgische 

concessie te Tientsin”, Le Philatéliste Belge nr. 32 

(dec 2019) en 33  

• Han Siem, “Nederlandse Mariniers in China, 

1900-1920”, CHINA FILATELIE nr. 160 (dec 

2009) 

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/historical/history_china.html
https://legacy.lib.utexas.edu/maps/historical/history_china.html


 

China Filatelie 2020 13 

• Th.G. van Mourik, ”Gezantschapswacht in 

Peking“, CHINA FILATELIE nr.99 (jun 1993) 

• John Mosher, Japanese Post Offices in China and 

Manchuria, 1978 (locatie Peking IJPO) 

• “The Alien Post of Italy” in de tentoonstellings-

catalogus “Prize Selections from the ROCPEX 

TAIPEI  ’81” 

• “ÖSTERREICHISCHE TRUPPEN in FERNEN 

OSTEN”, X 

• Veilingcatalogus Robson Lowe “Basle 22/03/ 

1974” (stempel Nederlandse Gezandschaps-

wacht) 

 

 

Yuan Shi-kai 
 

In de januari-vergadering van de studiegroep 

hield Jos Daanen een inleiding over ‘de laatste 

keizer van China’, niet de door de film beroemd 

geworden ‘Last Emperor’ (de 3-jarige Pu Yi), 

maar de politicus en veldheer Yuan Shi-kai, die in 

1915 kans zag zichzelf tot keizer uit te roepen. 

Zijn regeerperiode als keizer duurde maar kort: 

van 11 december 1915 tot 22 maart 1916. Maar 

er is wel een duidelijke postale erfenis, vooral in 

de vorm van poststempels. 

 

In nummer 104 van ons blad (september 1994) 

stond al een artikel van de hand van H. v.d. Spek, 

waarin de historische achtergrond en de 

levensgeschiedenis van Yuan Shi-kai uit de 

doeken wordt gedaan. Daaruit wel blijkt hoezeer 

deze door pure machtspolitiek een positie in het 

leger verworven heeft, die hij vervolgens 

aanwendde om na 1911 een positie binnen de 

Republiek te verkrijgen. Na het uitroepen van de 

republiek in februari 1912 steunden Yuan en zijn 

militairen de republikeinen. Hij oefende een 

enorme druk uit op de tot president 

verklaarde Sun Yat-sen, die hij tot aftreden 

dwong. In april 1912 werd Yuan Shi-kai zelf 

president. Gesteund door het leger ontbond hij de 

Nationale Assemblée (later riep hij deze echter 

weer bijeen, na een uitzuivering van zijn 

tegenstanders) en verbood hij de 

Kwomintang ('Volkspartij') van Sun Yat-sen. 

Sindsdien regeerde hij praktisch als dictator. 

Onder Yuans bewind (1912-1916) grepen leger-

leiders en revolutionairen in de Chinese 

provincies de macht (de zogenaamde krijgsheren) 

en bestuurden de provincies als dictators. Yuan 

was niet in staat om hun macht aan banden te 

leggen en het centrale bestuur weer te herstellen. 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereld-

oorlog hield Yuan China neutraal. Yuan streefde 

naar het herstel van de monarchie, echter niet 

onder de Qing maar hij wilde zelf keizer van 

China worden. Ondanks sterk negatief advies van 

zijn raadgevers werd Yuan op 12 december 1915 

keizer onder de naam Hung-hsien (pinyin: 

Hongxian). Het feit dat Yuan zichzelf tot keizer 

uitriep (hij liet zich niet kronen) lokte protest uit, 

ook onder zijn aanhangers, voornamelijk de 

militairen, die meenden dat de nieuwe keizer hun 

macht aan banden zou leggen. De dreiging van 

een nieuwe revolutie leidde op 22 maart 1916 tot 

Yuans aftreden als monarch en hij nam weer de 

titel van president aan. Yuan Shi-kai overleed 

kort nadien, op 6 juni 1916, aan nierfalen. 

Postale aspecten 

Na zijn benoeming als president van de 

Republiek, in 1912, kwam er een serie zegels uit 

om de stichting van de republiek te vieren. Yuan 

Shi-kai wilde een serie met zijn eigen portret als 

president, maar onder druk werd er daarnaast en 

gelijktijdig ook een serie met het portret van Sun 

Yat-sen als leider van de revolutie uitgegeven. 
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 Zegels uit 1912 met SYS en Yuan Shi-kai 

Nadat Yuan zich tot keizer had uitgeroepen 

werden ook voorbereidingen getroffen om een 

serie zegels uit te geven om zijn keizerrijk te 

vieren. Doordat hij zo snel al weer aftrad is die 

serie nooit verder gekomen dan het stadium van 

proeven en ook zijn zegels met specimen-opdruk 

bekend, zelfs met opdruk voor gebruik in 

Sinkiang (die net in die tijd waren ingevoerd).  

 

 

Proefdrukken: ongetand, met opdruk Specimen, en 

met opdruk Specimen en voor Sinkiang 

De tekst op de zegels is (bovenin) ‘Keizerrijk 

China’ en onderin ‘Kaiguo Jicheng’, wat zo iets 

betekent als ‘prachtig nieuw tijdperk voor het 

land’. De gebouwen zijn herkenbaar als 

bouwwerken uit de keizerlijke verboden stad. 

Er werd ook door de posterijen een bevel 

uitgevaardigd om in de datumstempels op de 

traditionele wijze de nieuwe regeerperiode als 

basis voor de jaaraanduiding te gebruiken. Vanaf 

1912 werden de jaren geteld als ‘jaren van de 

Republiek’. Het jaar 1916 zou dus 5e jaar van de 

Republiek worden, maar moest nu worden 

aangeduid als ‘eerste jaar van Hung-hsien’, de 

naam die aan de regeringsperiode van de nieuwe 

keizer was gegeven.  

De juiste aanduiding voor het eerste jaar was  元 

年 (yuan nien). Het karakter yuan is wellicht 

bekend omdat het later (en tot vandaag toe) 

gebruikt wordt voor de aanduiding van de 

Chinese munteenheid, die ook yuan heet. In dit 

verband betekent yuan echter ‘eerste’ en wordt 

gebruikt als een beleefde of verheven vorm van 

het telwoord 1, dat als  一  (yi) geschreven wordt. 

Het karakter moet ook niet verward worden met 

het karakter 袁 (Yuan) uit de naam van Yuan Shi-

kai (袁世凱), dat een geheel andere achtergrond 

en betekenis heeft. 
 

 

Voorbeelden van ‘yuan nien’ stempels 
 

 
Vroege datum, 4 januari in Kanchow Ki en late 

datum, 5 april in Hweichang  
 

De eerste stempels met die jaaraanduiding 

dateren van 4 januari, in andere plaatsen begon 

men enkele dagen later, maar er zijn ook vele 

plaatsen waar de aanwijzing genegeerd werd en 

met ‘jaar 5’ gestempeld bleef worden. Het is 

opvallend dat de zuidelijke provincies waar de 

grootste tegenstand tegen de nieuwe keizer 

vandaan komt (Kwangsi, Kwangtung, 
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Kweichow, Yunnan)  allemaal (in elk geval in de 

grote plaatsen) de nieuwe aanduiding 

gebruiken. Mogelijk omdat de post een nationale 

organisatie is, onafhankelijk van de provincies. 
 

In een aantal plaatsen, zoals Yihsien, was geen 

cliché van het karakter yuan aanwezig en werd het 

karakter 五 (wu, 5) aangepast om op dat voor 

yuan te lijken (hiernaast). In 

andere plaatsen, zoals 

Kuling, zie hieronder,  werd 

het karakter yi gebruikt in 

plaats van yuan, wat gezien 

kan worden als een 

onbeleefdheid als protest 

tegen de nieuwe keizer. 
 

 
Stempels met karakter yi; data zijn: 3 januari, jaar 5; xx februari jaar 1; 6 maart jaar 1; xx maart, jaar 5 

 

Een zeer bijzonder geval is het plaatsje Paishuichen in de provincie Jiangxi, waar in deze tijd nog steeds 

de oude ‘lunar dater’, stempel met aanduiding van de datum volgens de traditionele Chinese kalender, 

in gebruik was. In heel China was het gebruik daarvan al direct na de revolutie van 1911 beëindigd, maar 

in sommige kleine plaatsen bleef het toch in gebruik. In dat stempel werd het jaar aangeduid volgens de 

Chinese kalender, maar de maand en dag volgens de westerse kalender. Het jaar 1915 was volgens de 

Chinese kalender 乙卯 yǐ mǎo, het 52e jaar van de 60-jarige cyclus die van 1864 tot 1923 liep, 1916 het 

53e jaar, 丙辰 bǐng chén.  

 
De vier stempels tonen achtereenvolgens de data: 

• 'Dag 30, laatste maand yi mao'  In 1916 was Chinees nieuwjaar op 3 februari. Deze datum zou dus 

volgens de Chinese kalender 2 februari 1916 moeten zijn, maar staat in dit stempel voor 30 december 

1915, 

• '21e dag eerste maand bing chen' is dan 21 januari 1916  

• en '30e dag 1e maand  yuan' is 30 januari 1916, 

• 10e dag 4e maand jaar 5 (van de Republiek) is 10 april 1916.  

Op 21 januari 1916 is in deze plaats dus niet alleen de jaaraanduiding aangepast van de Chinese kalender 

naar het ‘yuan nien’ voor de nieuwe keizer, maar ook staat de maand nu met de gewone karakters voor 

de cijfers aangeduid en niet meer met de karakters die in de Chinese kalender gebruikt werden. Dat 

wordt voortgezet na de val van Yuan Shi-kai: dan wordt de jaartelling volgens de jaren van de republiek 

gebruikt. Een unieke reeks stempels om deze aanpassing te illustreren. Het gebruik van ‘lunar daters’ in 

deze periode is zo zeldzaam dat zegels met zo’n stempel hoge prijzen opbrengen. Op eBay werd onlangs 

een in april 1915 met ‘maand vier yi mao’ afgestempeld 3 cent jonken-zegeltje voor 427 Euro verkocht… 

https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E4%B9%99
https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E5%8D%AF
https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E4%B8%99
https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E8%BE%B0
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Na het aftreden van de keizer, eind maart 1916, 

werd snel teruggegaan naar de jaartelling volgens 

de republiek, maar in sommige plaatsen werd nog 

tot in april van ‘yuan nien’ gebruik gemaakt. 

Al met al is er dus minder dan drie maanden in 

een deel van China gebruik gemaakt van stempels 

met deze jaaraanduiding. Het overgrote deel van 

deze stempels is te vinden op zegels uit de 1e 

Pekingdruk van de Jonken serie, maar bij hoge 

uitzondering ook op een laat gebruikt exemplaar 

van de London druk. Het is de moeite waard je 

doubletten nog eens door te kijken op zoek naar 

zo’n bewijs van deze merkwaardige regeer-

periode van de laatste keizer. 
 
 

Nog eens over de VRC zegels uit 1952                  

Chinees nummer C 14 
 

Bas Haveman 
 

Van ons medelid Bas Haveman, keurmeester in 

Duitsland, ontvingen we onderstaande aanvulling 

en reactie op het artikel van S. McKee over deze 

serie in het vorig nummer. 
 

Inderdaad is het goed, deze zegels nauwkeurig te 

bekijken. Intussen staan de tanding-variaties 

correct in de MICHEL-catalogus van 2017/8: 

 
De tanding 14 alleen aan de onderkant, C, is al 

lang bekend voor beide zegels.  
 

Het moeilijke was de ontdekking van de 400 $ 

groen met de tanding 14 aan boven- en onderkant, 

en 12½ aan de zijkanten, variatie D. Het probleem 

was:  

a) De tanding is vaak lastig te meten. 

b) Door de lijn-tanding zijn de zegels 

verschillend hoog. De hoge zegel kan door 

een “nieuwe” tanding vervalst worden.  
 

Wat (b) betreft moest ik als keurmeester voor 

China (binnen de Duitse BPP) goed opletten, niet 

in de val te lopen, een vervalsing als “kostbare 

tanding-variatie” te certificeren. 
  

Daarom werd - en wordt - alles goed en precies 

bekeken. De zegel met tanding D is werkelijk 

schaars! Sinds 2015 werden maar drie zegels 

positief als D met een certificaat voorzien.  
 

Het interessante is: alle drie werden als gewone 

zegels gevonden, tussen de velen met tanding A 

of C. Twee van de drie gingen de handel in, en 

werden goed verkocht.  

Het onderzoek van S. McKee maakt duidelijk, dat 

de 14-tanding niet met opzet ontstond. Daardoor 

is het begrijpelijk, dat wij tot nu toe van de 800 

Yuan zegel niet een D-tanding gevonden hebben. 

Vermoedelijk bestaat die niet. 
 

Open is de vraag: Zijn de tandingen C en D alleen 

in de filatelistische handel te vinden, of werden de 

zegels ook werkelijk op brieven gebruikt? 
 

Met een tanding-meter is het moeilijk de zegels 

op een briefomslag te meten. Eenvoudiger is het, 

een duidelijk getande zegel met tanding 12½ aan 

de brief-zegels aan te leggen, en te vergelijken. 
   

 
 

Het resultaat van het onderzoek van 8 brieven is 

duidelijk: Zowel één brief met de 400 Y als ook 

één brief met de 800 Y (afb. boven) zijn met 

tanding C. De anderen hebben tanding A. Helaas 

was er geen tanding D op brief. Die kan misschien 

nog iemand vinden – bij een verhouding van 

tanding A op D van circa 1 op 1000 zal dat een 

mooie verrassing zijn! 
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De overgang van Hong Kong naar Speciale Chinese Regio in 1997 
 

Ton van Doornen 
 

Op 1 juli 1997 werd de autoriteit over Hong Kong 

overgedragen aan China. Vanaf die datum 

mochten de postzegels van Hong Kong met de 

beeltenis van koningin Elizabeth en de afbeelding 

van het kroontje met daaronder E R niet meer 

gebruikt worden. 

Na een gedoogperiode van een dag of 14 werden 

brieven voorzien van deze postzegels met porto 

belast en voorzien van het onderstaande stempel: 

 

De tekst luidt: 

“Hong Kong postage stamps bearing the British 

Queen’s portrait or the British Royal Cypher are 

no longer valid as postage from 1 July 1997. 

Please advise the sender to refrain from using 

such stamps in future.” 
 

Dit stempel heb ik uitsluitend op de achterkant 

van de enveloppen gezien. De portokosten die in 

die tijd in Nederland in rekening werden gebracht 

bedroegen NLG 2,60.  Interessante getuigen van 

deze overgang! Het is dus zaak goed naar de 

achterkant van Hong Kong brieven uit deze tijd te 

kijken. 

De onderstaande brieven zijn ontvangen in de 

periode juli t/m september 1997. 
 

 
 

De UPU-conventie  is dat wanneer postzegels niet 

geldig zijn voor frankering die niet worden 

afgestempeld en dat er met blauw potlood een lijn 

omheen wordt gezet. Dat laatste is hier niet 

gebeurd, op de zegels is geen dagtekenings-

stempel aangebracht, maar een violet stempel met 

golvende lijnen. 

 

 
 

 
 

 

Gelegenheidsstempels Volksrepubliek 
 

Dit stempel werd 

gebruikt bij de Industriële 

tentoonstelling in Xian 

op 11 oktober 1949. 

Diameter 33 mm, in 

zwart. Let op dat het jaar 

nog staat aangegeven als 

‘38’, van de Republiek. 
 

Dit stempel werd in 

Zhengzhou gebruikt om 

de 1e verjaardag van de 

bevrijding van die plaats 

te vieren op 22 oktober 

1949. Diameter 35 mm. 
 

 

Dit stempel is voor de 

Industriële tentoonstelling 

van Tianjin van 3 tot 23 

november 1949. Diameter 

37 mm, in paars. 
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Het China Labour Corps 

 
 

Tijdens de laatste bijeenkomst werd 

bovenstaande brief getoond. Hij ziet er wat 

verfomfaaid uit, maar de frankering en de 

adressering maken het een interessant geval. Hij 

is afgestempeld in Chengyang op 30 augustus 

1918, gericht aan een meneer Yin Yi, Company 

no 55, Tent no 11, 30065 Frankrijk. Nu ziet dat 

eruit als een modern adres met een postcode, maar 

die was er in 1918 nog niet. Het adres lijkt dus 

volstrekt onvoldoende om de bestemming te 

bereiken. Verder valt op dat de brief is 

gefrankeerd met 3 cent; dat was het binnenlands 

tarief in China, maar zeker niet afdoende voor een 

brief naar Frankrijk. Wat deed meneer Yin Yi 

daar trouwens eigenlijk?  

Om op die vragen een antwoord te geven moeten 

we in de geschiedenis van de 1e Wereldoorlog 

duiken. Doordat een belangrijk deel van de 

werkende bevolking van Engeland en Frankrijk 

als soldaat aan het front was, ontstond een groot 

tekort aan arbeidskrachten om het noodzakelijke 

ondersteunend werk te doen. Zo werd in 1916 in 

Londen (op suggestie van Chinese zijde) besloten 

dat het goed zou zijn om een Labour Corps te 

vormen van Chinezen om dienst te doen in 

Frankrijk. China nam (in die tijd) nog niet deel 

aan de oorlog, het ging dus puur om een 

overeenkomst met de Chinezen om arbeidskracht 

te leveren. Door de Fransen werd een 

recruteringsschema in China opgezet en het eerste 

transportschip vertrok uit Tianjin in juli 1916. De 

Engelsen startten recrutering eind 1916. De 

recruiten kwamen met name uit de provincies 

Shandong en Zhili en moesten zich in de Britse 

concessie in Weihaiwei verzamelen. Een eerste 

transport van Chinese arbeiders verliet die 

havenplaats op 18 januari 1917.  Later, nadat de 

Duitsers verjaagd waren uit Qingdao werd die 

haven gebruikt.  De Chinezen werden natuurlijk 

geregistreerd en kregen daarbij een nummer. De 

arbeiders kregen voeding, kleding en onderdak en 

een bescheiden dagloon, waarvan een deel in 

China aan de aangewezen familie werd 

uitbetaald.  Zij werkten in compagnieën onder 

bevel van Britse militairen en deden 10 uur per 

dag werk zoals in de havens, onderhoud van 

wegen en tanks en opruimen van het slagveld, 

bijvoorbeeld door kraters dicht te gooien. Zij 

leefden in kampen, waar door Chinezen gekookt 

werd en waar ook sociaal leven was, 

voornamelijk met gokken (als we de berichten 

mogen geloven), maar ook werd bijvoorbeeld het 

Chinees Nieuwjaar gevierd, zoals blijkt uit 

onderstaande foto. 
 

 
 

In totaal werden door de Britten zo’n 94.000 

arbeiders ingezet, waarvan er ongeveer 2000 zijn 

overleden; de rest ging na de oorlog terug naar 

China; enkelen bleven in Europa achter. 

Om contact met het thuisfront te houden wordt er 

een (gratis) postdienst opgezet tussen China en 

Europa. Chinezen hoeven alleen de binnenlandse 

port te voldoen. Er zijn voorgedrukte enveloppen 

voor de post richting China en kleinere 

‘antwoordenveloppen’, die meegestuurd konden 

worden voor een bericht uit China. Zie de 

afbeeldingen hieronder. 
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Voor- en achterzijde van de grote envelop (Frankrijk 

naar China) 

 
Voor- en achterzijde van de antwoordenvelop (China 

naar Frankrijk) 

Meestal werd van deze voorgedrukte enveloppen  

gebruik gemaakt in de correspondentie. Die zijn 

overigens tegenwoordig moeilijk te vinden. Maar 

het was ook mogelijk eigen enveloppen te 

gebruiken. Van dat laatste is de hierboven 

getoonde brief een voorbeeld. De adressering 

daarvan is nu ook duidelijk; nummer 30065 was 

het aan meneer Yin Yi gegeven nummer. Zulke 

brieven zijn trouwens zeldzaam.  
 

Gelegenheidsvelletjes 
Hieronder nog enkele in China uitgegeven 

velletjes voor bijzondere gelegenheden met 

gebruik van de ‘persoonlijke postzegels’: 
 

 

Hierboven een velletje voor de dag van de leraar, 

die kennelijk met liefde overladen wordt. 
 

 
De 4e internationale fruit- en groentetentoon-

stelling gehouden in Shanghai 2015. 
 

 
Ook fruit: perziken en perzikbloesem. 
 

 
En alweer fruit; kennelijk is het van belang de 

consumptie van fruit te stimuleren!
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

 
 

10 juli – serie 2019-14 

De zevende CISM militaire wereld spelen 

gehouden van 18 tot 27 oktober 2019 in Wuhan 

in de provincie Hubei. Een Multi sport evenement 

dat om de 4 jaar wordt gehouden, 1 jaar voor de 

Olympische spelen en voor het eerst gehouden in 

China. 

(4-1) Speerwerpen (baan en veldwedstrijden) 

(4-2) Hindernis loop (militaire vijfkamp). 

(4-3) Zeemanschap race (marine vijfkamp). 

(4-4) 4-persoons formatie parachutespringen. 

Ter gelegenheid hiervan zijn twee zegels van 80 

fen en twee van 1,20 Yuan uitgegeven in vellen 

met 16 zegels. Tevens een minivel met twee 

series. 
 

 
 

20 juli – serie 2019-15 

Poyang meer gelegen in het noorden van de 

provincie Jiangxi, het grootste zoetwatermeer in 

China. Het meer wordt gevoed door de rivieren 

Gan, Xin en Xiu die verbonden zijn met de 

Yangtze. De afbeeldingen op de drie zegels 

hebben resp. de titel: 

(3-1) Fantastisch geluid van de Shizhong berg. 

(3-2) Unieke charme van het Xieshan eilandje. 

(3-3) Wetland wonder  

Een zegel van 80 fen en twee van 1,20 yuan 

uitgebracht in vellen met 12 zegels. 

 

3 augustus – serie 2019-16 

“Vijf heilige bergen”, zijden scroll schildering in 

vijf delen van Song Xu uit de Ming dynastie met 

de titels: 

 
(5-1) Ochtendgloed bij zonsopgang. 

(5-2) Berg Hua in de late herfst. 

(5-3) Zhurong top in de regen. 

(5-4) Besneeuwde berg Heng. 

(5-5) De bergen Taishi en Shaoshi concurreren 

met elkaar. 

Vijf zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 10 zegels en een blokje met de complete 

serie. 
 

 
 

6 augustus – serie 2019-17 

De tweede serie “Oude Chinese mythologie. 

(6-1) Suiren maakt vuur. 

(6-2) Fuxi tekent de acht diagrammen. 
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(6-3) Shennong proeft honderden kruiden. 

(6-4) Lezu ontwikkelt zijdeteelt. 

(6-5) Cangjie creëert Chinese karakters. 

(6-6) Dayu bedwingt de overstroming. 

Twee zegels van 80 fen en vier van 1,20 yuan 

uitgegeven met twee waarden per vel met 16 

zegels. 
 

 
 

10 augustus – serie 2019-18 

De 65ste verjaardag van de opening van de 

Sichuan-Tibet snelweg en de Qinghai-Tibet 

snelweg voor verkeer. De Sichuan-Tibet snelweg 

loopt van het oosten van Shengdu naar Lhasa en 

de Qinghai-Tibet snelweg vanuit het noorden van 

Xining naar Lhasa over een totale lengte van 4360 

kilometer en werden gelijktijdig op 25 december 

1954 open gesteld. 

Een zegel van 80 fen en een zegel van 1,20 yuan 

uitgegeven in vellen met beide waarden totaal 16 

zegels (8 sets). 
 

 

 

24 augustus – serie 2019-19  

Lu Ban wordt vereerd als de vader van de Chinese 

architectuur en grondlegger van de Chinese 

engineering. Zijn naam en verhalen van zijn 

uitvindingen vindt men in vele werken van grote 

denkers in de pre-Qin periode. Twee zegels van 

1,20 yuan uitgegeven in vellen met 12 zegels, een 

blokje van 6 yuan en een minivel met drie series. 
 

   
 

21 september – serie 2019-20  

De 70ste verjaardag van de politiek raadgevende 

conferentie van China (CPPCC). 

Ter gelegenheid hiervan zijn twee zegels van 1,20 

yuan uitgegeven in vellen met 12 zegels. 
 

 
 

26 september – serie 2019-21  

Guangdong-HongKong-Macau Greater Bay Area 

ook bekend als Pearl River Delta. 

Een megapolis bestaande uit negen steden en 

twee speciale administratieve regio’s in Zuid-

China. 

(3-1) Internationale innovatie en technologie 

(3-2) Efficiënte stroom van producten. 

(3-3) Kwaliteit van de leefomgeving. 

Drie zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 16 zegels en een blokje met de complete 

serie. 
 

 
 

26 september – serie 2019-22 

Opening van de Beijing Daxing internationale 

luchthaven. Zijn doorvoer zal de 72 miljoen 

passagiers in 2025 bereiken en zal op lange 

termijn de honderd miljoen overtreffen, zo wordt 

gemeld. Een zegel met een waarde van 1,20 yuan 

inclusief een tab uitgegeven in vellen met 9 

zegels.                                                        D.v.E. 
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Nieuwe uitgiften Hong Kong 
 

Uitgifteschema voor 2020 

 
Inmiddels is de aangekondigde serie voor "100 

jaar gevangeniswezen van Hong Kong" 

vervangen door een serie "Christmas Stamps IV". 

Waarom zou dat zijn? 
 

 
 

11 januari 2020 – Jaar van de Rat 

Diverse uitgiften voor het Chinees Nieuwjaar, 

2020 is het jaar van de Rat. 

De eerste is de ‘reguliere’ speciale uitgave met 

vier zegels. Afgebeeld zijn: 

$2  –  Een rat gemaakt van klei 

$3.70 – Een geborduurde rat. 

$4.90 – Een rat gemaakt van keramiek 

$5 -   Een rat gemaakt van glas. 
 

In de dezelfde uitgave zijn er verder nog twee 

blokjes in verschillend formaat uitgeven met 

waarden $10 en $50. Ook zijn twee velletjes 

verschenen met ‘heartwarming’ zegels met tab: 

een voor locale post en een voor luchtpost.  

Verder is er nog een velletje met speciale goud en 

zilver opdruk en met de dierenriem symbolen 

Varken / Rat, elk op een zegel van $50. 
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4 februari 2020 - Chinese Zon kalender  

Deze serie toont de verschillende periodes in de 

lente in de Chinese zon kalender. De zes zegels 

zijn half rond, alle met waarde $2. Ook is een 

velletje uitgekomen met de complete serie. 

Afgebeeld zijn 

- Lente begint 

- Lente buien 

- Insecten worden wakker 

- Equinox (Zon recht boven equator, 20-21 maart) 

- Helder weer 

- Malse regen  

 
 

 
10 maart 2020 – 100 jaar YWCA 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Young 

Women’s Christian Association (YWCA) van 

Hong Kong wordt een serie uitgegeven. De 

vereniging, opgericht in 1920, is een van de meest 

gewaardeerde vrouwengroepen in Hong Kong. In 

de loop van de eeuw heeft de HKYWCA zich 

gecommitteerd aan haar missie om vrouwen te 

ontwikkelen en de gemeenschap te dienen door 

het aanbieden van "vrouwgerichte" sociale 

diensten. 

Serie van vier zegels en een velletje met de zelfde 

zegels in de waarden $ 2, -; 3,70; 4,90 en 5, - die 

de levensfasen van een vrouw van baby tot 

bejaarde tonen met de bijbehorende diensten. 
 

 
 

Gelegenheidsstempel 
Dit stempel werd op 24 

oktober 1949 in Kaifeng 

gebruikt bij de jaardag van de 

bevrijding van die plaats; te 

zien is een kaart van de 

provincie Henan met de Gele 

Rivier en enkele spoorwegen. 
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China) 
 

 
 

3 januari 2020 – Snelwegbruggen 

Om inwoners van Oost-Taiwan veilige, handige, 

snelle en duurzame wegen te geven, is de regering 

in 2011 begonnen met een groot verbeterings-

project. De vernieuwde weg gaat in januari 2020 

open voor verkeer. Een serie van twee zegels om 

dat te vieren: 

1. Baimi-viaduct (NT $ 28) 

2. Nan’ao Beixi-brug (NT $ 35) 
 

 
 

10 januari 2020 – Landschappen van Taiwan 

Nieuwe aflevering van deze serie uitgiften; dit 

keer staan de bezienswaardigheden in Pingtung 

County centraal. Vier zegels: 

1. Dapeng Bay Bridge (NT $ 6) is een ophaalbrug 

over de uitgang van de lagune naar zee, zodat 

zeilboten kunnen passeren 

2. Kenting National Park (NT $ 6): gelegen aan 

de zuidpunt van Taiwan 

3. Little Liuqiu Flower Vase Rock (NT $ 8), deel 

van een koraalrif  

4. Hengchun oude stad (NT $ 15): Hengchun is 

een goed bewaarde stad met oude stadspoorten uit 

de Qing-dynastie 
 

 

 
 

26 februari 2020 – Goudvissen 

Een serie met vier bijzondere goudvissen: 

1. Red Crane Crest Oranda (NT $ 6) met grote 

rode kap op de kop 

2. Ranchu (NT $ 9), bekend als ‘koning van de 

goudvissen’ 

3. Broadtail Ryukin (NT $ 15), elegante vis 

4. Pompons (NT $ 17): op zijn neus en tussen zijn 

ogen bevinden zich balvormige flappen gemaakt 

van neusvliesweefsel, die lijken op geborduurde 

ballen (vandaar zijn Chinese naam: de 

'geborduurde bal'-goudvis). 
 

 

4 maart 2020 – Geld-rat frankeerstrook 

In navolging van het "Rich Pig Postage Label" 

uitgegeven in 2019, geeft Chunghwa Post een 

"Money Rat Postage Label" uit dat een feestelijke 

sfeer van het nieuwe jaar uitstraalt. Het ontwerp 

van deze frankeerstrook is voorzien van een 

"geldrat" die een gouden munt omklemt, een 

teken van geluk en fortuin. 
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