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Redactioneel 
Heel erg zomers voelt het (nog) niet, maar het is 

wel hoogste tijd voor een zomernummer van ons 

blad! Ook in overdrachtelijke zin is de zomer nog 

niet echt losgebroken; het gehoopte einde van de 

Corona-golf in ons land laat toch nog wat langer 

op zich wachten, naar het zich nu laat aanzien. 

Gelukkig heeft onze kring van China 

verzamelaars inmiddels een gemiddelde leeftijd 

die het waarschijnlijk maakt dat we volledig 

gevaccineerd zijn. We gaan er dus voorlopig maar 

van uit dat we elkaar in september weer in 

levende lijve zullen kunnen ontmoeten. Ik kijk 

daar erg naar uit! 

Maar tot die tijd zult u het nog even met dit blad 

moeten doen. Het heeft weer een zo veel mogelijk 

gevarieerde inhoud. Na de postwisselzegels en de 

sluitzegels van de Chinese post worden nu de 

Expresse zegels besproken. Ook dat blijkt weer 

een interessant verhaal op te leveren. 

Marc Symens levert ook weer enkele interessante 

bijdragen. Een leerzaam verhaal over tarieven op 

brieven uit begin vorige eeuw en het verhaal van 

een werkelijk unieke catalogus, in 1918 

samengesteld door een in China verblijvende 

Belg. 

Had u zich wel eens verdiept in de Taiping 

opstand? De meesten van u zullen daarop 

ontkennend moeten antwoorden. De Volks-

republiek weidde er al in 1952 een serie zegels 

aan, maar dat daarachter het verhaal over het 

wereldwijd grootste en bloedigste conflict uit de 

hele 19e eeuw  schuil gaat wist ik in ieder geval 

nog niet. U kunt het in dit nummer nalezen.  

Een aantal vaste onderdelen completeren het 

nummer. Ik hoop dat u het weer met plezier zult 

lezen.  

Er is trouwens in het komend nummer nog alle 

ruimte voor uw bijdrage, lang of kort, dat maakt 

niet uit. Ik hoop verrast te worden! 

 

Bestuursmededelingen 
Zoals aangekondigd gaat het bestuur er van uit dat 

we op 4 september, na een gedwongen pauze van 

1½ jaar, weer een fysieke bijeenkomst in Utrecht 

zullen kunnen houden. U krijgt de uitnodiging 

daarvoor natuurlijk nog tijdig toegestuurd. 
 

In juni heeft opnieuw een schriftelijke veiling 

plaatsgevonden. Van de 98 aangeboden kavels 

werden er 45 verkocht aan vier schriftelijke 

bieders. In september kunnen we ook weer in de 

zaal meebieden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelegenheidsvelletje  
Onderstaand velletje is uitgegeven t.g.v. de 

Marathon van Chengdu in 2018. 
 

 

Overlijden van de heer Nelemans 

Van zijn familie hebben we het trieste bericht 

gekregen dat ons mede-lid de heer Nelemans 

uit Zoetermeer eind juni op 92-jarige leeftijd is 

overleden. Hij was meer dan 40 jaar lid van 

onze Studiegroep. Wij wensen zijn familie veel 

sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
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Expresse zegels en expresse post 
 

Johan Sevenhuijsen 
 

In de vorige nummers van ons blad trof u 

artikelen over de postwissels en de daarop 

gebruikte speciale zegels en over de labels die 

gebruikt zijn op beschadigde post. Deze reeks 

over bijzondere soorten postale producten wordt 

voortgezet. Dit keer gaat het over de Expresse 

post en de speciale zegels voor die dienst. 
 

De expresse dienst 

Per expresse verzonden brieven worden op de 

snelst beschikbare manier aan de geadresseerde 

geleverd. Vanaf het postkantoor van bestemming 

wordt daarbij een aparte bezorging ingezet, zodat 

niet op de reguliere bestelronde hoeft te worden 

gewacht. In China werd deze dienst in november 

1905 gestart, eerst in Shanghai, geleidelijk werd 

de beschikbaarheid van de dienst uitgebreid naar 

andere plaatsen (Peking, Tientsin etc). In 1908 

ging het om ongeveer 50 kantoren. Daarmee werd 

ook de concurrentie aangegaan met particuliere 

lokale postdiensten die snelle bestelling voor een 

meerprijs aanboden. Dat de dienst populair werd 

blijkt uit het feit dat in 1913 al ruim 4,3 miljoen 

expresse-brieven verzonden werden, waarvan 

950.000 in Shanghai. 
 

 

Expresse zegel nr. 2 met tekst ‘Chinese Imperial Post’ – complete strook in vier delen 
 

Voor deze dienst werd een apart tarief berekend 

en er werd een administratief proces voor 

opgezet. Die zijn beiden af te lezen aan de 

Expresse zegels die vanaf 1905 in omloop 

kwamen. Die zien er in eerste instantie niet als 

postzegels uit, het zijn stroken van 215 x 63 mm, 

met perforaties in vier delen verdeeld. Op elk van 

de vier delen staat het zelfde volgnummer. Ze 

worden toch als postzegels (met een speciaal 

doel) in de catalogi opgenomen omdat ze in alle 

opzichte aan de definitie van postzegels voldoen: 

het is een bewijs van vooruit betaalde porto voor 

een postale dienst, die op de te verzenden brief 

wordt geplakt. Maar ze waren tevens bewijsstuk 

in de administratieve keten rond de verzending. 

Dat werkte als volgt: 

De zegels werden in boekjes aan de postkantoren 

verstrekt, waarin een aantal zegels met een nietje 

waren gebundeld. Wanneer een klant een 

expressebrief kwam verzenden werd door de 

loketbeambte een datumstempel op elk van de 

vier delen van een zegel en op de brief geplaatst. 

Het 1e deel bleef in het boekje als bewijs voor het 

verzendend postkantoor, de verzender kreeg het 

4e deel mee als reçu en verzendbewijs. Het 2e en 

3e deel werden op de brief bevestigd. Op het 3e 

deel staat de prijs ’10 cent’ (met de Chinese 

karakters yi chiao), wat de totale kosten waren 

voor het per expresse verzenden van een brief van 

standaard-gewicht. Daarin waren de kosten van 

normale verzending (2 ct) en het aantekenrecht (5 

ct) opgenomen; de expressedienst zelf kostte dus 

feitelijk 3 ct. Er hoefden dus geen andere zegels 

geplakt te worden, behalve als sprake was van 

extra porto, bv. door overgewicht. Op het kantoor 

van bestemming werd een datumstempel op de 

brief en op de delen 2 en 3 van het zegel gezet en 

werd de brief aan een besteller gegeven die de 

ontvanger het 2e deel liet tekenen en de besteller 

nam dan 2e en 3e deel weer mee. Het 2e deel werd 

in het kantoor van ontvangst bewaard als bewijs 

van bestelling, het 3e deel werd door de besteller 

behouden. Aan het eind van de maand leverde hij 

die in en kreeg dan zijn bezorgloon van 1 cent per 

brief. Dat betekent dus dat op de brief zelf geen 

enkel deel van het zegel achterbleef en die is dan 

ook op het eerste gezicht niet te onderscheiden 

van een ongefrankeerd verzonden brief.  
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Vanwege het risico van losraken van de expresse 

zegel van de brief gedurende het transport werd 

op de brief zelf nog een stempel geplaatst dat 

aangaf dat het om een expresse-zending ging, 

waarin het nummer werd geschreven van het 

gebruikte expresse-zegel. Ah Wing (zie 

literatuurlijst) geeft aan dat daarbij een 

ingewikkeld systeem van aan postkantoren 

toegewezen karakters werd gebruikt om het 

kantoor van afzending aan te duiden. 
 

 

Expresse zegel nr. 9 met tekst ‘Chinese Post Office’ – complete strook in vijf delen 
 

Vanaf 1912, in de tijd van de Republiek, kwamen 

nieuwe zegels in omloop die een smal extra deel 

hadden met als functie dat op de brief te plakken. 

De af te scheuren 2e en 3e gedeelten bleven 

daardoor beter aan de brief gehecht en op de brief 

bleef een bewijs achter dat die per expresse was 

verzonden. 

Vanaf februari 1916 werd de functie van de zegels 

aangepast. Ze verloren hun frankeerwaarde. De 

afzender moest dus voor het per expresse 

verzenden een zegel van 10 ct plakken. De zegels 

bleven echter wel in gebruik voor hun 

(oorspronkelijk ontworpen) administratieve doel. 

Om die nieuwe functie aan te geven werden de 

vier delen van het zegel overdrukt met de letters 

A, B, C en D. Vanaf dat moment waren het dus 

geen postzegels meer, maar louter 

administratieve labels. 
  

De zegels 

Hierboven werden al twee typen expressezegels 

getoond, met vier resp. vijf delen. De catalogi 

onderscheiden negen hoofdnummers (SG E158-

164 en E266-67; Chan E 1-9; Michel vermeldt ze 

niet). Een uitgebreide beschrijving is al in 1941 

door Ruland gemaakt. Het gaat om dusdanig 

zeldzaam materiaal dat het hier niet de moeite 

loont om op alle details van het onderscheid 

tussen deze zegels in te gaan. Alle zegels zijn in 

groen gedrukt. De eerste vijf hebben allen de tekst 

“Chinese Imperial Post” bovenaan en “Express 

Letter” onderaan het 3e deel. Het over de vier 

delen verdeelde ontwerp toont een Chinese draak, 

de kop op deel 2, het lijf op deel 3 en de staart op 

deel 4. Bij nummers 6 en 7 is de tekst veranderd 

in “Imperial Post Office”. Het verdere 

onderscheid zit in details in het ontwerp: bij de 

nummers 1 en 2 kijkt de draak naar beneden, bij 

nummers 3 – 7 kijkt hij omhoog. Andere 

verschillen zitten in de achtergrond van kleine 

lettertjes, waarin bij de nummers 4 en 5 de data 

FEB 1909 resp. JAN 1911 zijn verwerkt. 
 

 

Expresse zegel nr. 6 met tekst ‘Imperial Post Office’ 
 

Net als we zagen bij de ‘Officially Sealed Labels’ 

was er ten tijde van de revolutie van 1911 een 

flinke voorraad expressezegels in voorraad die 

aan de nieuwe politieke realiteit werden 

aangepast door het op plaatselijk niveau 

doorstrepen van het woord ‘Imperial’ en/of het 

opstempelen van karakters voor ‘Republiek’. 

Daarin zijn natuurlijk legio variaties te vinden. 
 

 
Expressezegel nr. 7 met ‘min guo’ (republiek) over 

de keizerlijke karakters gestempeld. 
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Expresse zegel nr. 5 met ‘Imperial’ doorgehaald en 

karakter Qing onleesbaar gemaakt 
 

In 1912 werden de zegels met de tekst ‘Chinese 

Post Office’ uitgegeven in vijf delen met een 

geheel aangepast ontwerp, zonder draak, maar nu 

met een vliegende gans op de delen 3 en 5 (het 

oude deel vier, het ontvangstbewijs). Die gans is 

al bekend van de hoge waarden van de eerste 

Chinese postzegels. Op deel 3 staat nu de waarde 

’10 cents’ in het Engels. Op elk van de delen staat 

nu (in Chinees) de functie van het deel 

aangegeven: “te behouden deel”, “deel voor 

financiële administratie ontvangstkantoor”, “reçu 

voor ontvangstkantoor” en “reçu voor 

verzender”. Op 1e en 2e deel stond nu de instructie 

om naam en adres van verzender en ontvanger te 

noteren; op de achterzijde van het 3e deel was nu 

een ruimte voor handtekening van de ontvanger 

en voor datum en tijd van ontvangst. 
 

 
Achterzijde van deel 3 op uitgifte van 1912 

 

Enkele nummers van ons Bulletin geleden hebben 

we stilgestaan bij de poging tot restauratie van het 

keizerrijk onder Yuan Shi Kai in 1915. Dat kreeg 

zijn gevolg voor poststempels, maar ook 

Expressezegels werden in die tijd (maar alleen bij 

kantoor 5 van Peking) voorzien van een stempel 

‘Hung Hsien’ om die nieuwe regeerperiode aan te 

duiden. 
 

 
Deel 5 van expressezegel nr. 9 met extra stempel 

Hung Hsien, datum 14.I.1916 
 

Zoals gezegd zijn de formulieren na 1 februari 

1916 ontwaard door overdrukken met de letters 

A, B, C en D op de delen; ook hiervan zijn 

verschillende uitvoeringen te vinden doordat deze 

overdrukken plaatselijk werden uitgevoerd. 
 

 

Twee versies van de overdrukte stroken zonder 

frankeerwaarde 
 

Het gebruik 

Zoals gezegd is gebruik van deze zegels in de 

periode tot 1912 niet zichtbaar op de brief zelf, er 

zijn slechts losse delen op de markt, in sommige 

gevallen weer samengevoegd met het zelfde 

nummer.  

Wel zijn er brieven die een stempel met een 

bijgeschreven nummer hebben dat bewijst dat ze 

per expresse verzonden zijn. In sommige gevallen 

is daarop nog een fragmentje zichtbaar van het 

formulier dat erop geplakt heeft gezeten. Daar 

zijn er echter erg weinig van bewaard gebleven. 

Op de volgende pagina staat wel een voorbeeld 

van zo’n brief uit 1911, met op de voorzijde een 

rechthoekig expresse-stempel en op de 

achterzijde bij het pijltje het bedoelde fragmentje. 
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Voor- en achterzijde van expressebrief dd. 

11.IX.1911 van Changchow naar Shanghai 
 

Uit de periode 1912-1916 zijn er brieven met het 

opgeplakte vijfde deel dat de tekst ‘Express letter’ 

toont en het nummer van de strook. Een mooi 

voorbeeld daarvan staat op de omslag. Het gaat 

daar om een brief van Shanghai naar Tientsin van 

23.I.1913.  

Na 1 februari 1916 en tot in 1918 zijn brieven met 

zo’n zelfde strookje van de nu ontwaarde zegels 

bekend die met postzegels gefrankeerd zijn. 

Hieronder daarvan een mooi vroeg voorbeeld met 

het nieuwe tarief van 13 cent (zie tabel verderop). 

 

 
Expressebrief van Ihsien naar Anking dd. 13.II.1916 

met opgeplakt strookje van ontwaard formulier en 

gefrankeerd met 13 ct Jonken zegels 
 

En na 1916 

Vanaf 1916 werden deze stroken vervangen door 

veel eenvoudiger uitgevoerde formulieren in 

verschillende formaten en uitvoeringen, steeds in 

groen gedrukt met het formuliernummer [D-20]. 

Deze formulieren hebben nog steeds de vier delen 

met A, B, C en D erop.  
 

 
 

Hieronder nog enkele voorbeelden van per 

expresse verzonden brieven met deze strookjes, 

die tevens de ontwikkeling van het tarief voor die 

dienst tonen. Die tarieven werden in de jaren na 

1916 een aantal keren aangepast, zoals blijkt uit 

onderstaande tabel. Tot 1934 omvatte de 

expressedienst ook het aangetekend versturen. 

Vanaf oktober 1934 werd het ook mogelijk te 
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kiezen voor expresse-bestelling zonder 

aantekenen. 
 

vanaf Brief 

tot 20 g 

Expresse totaal 

1/11/1905   0,10 

1/2/1916 0,03 0,10 0,13 

1/11/1922 0,04 0,16 0,20 

1/1/1923 0,03 0,10 0,13 

1/11/1925 0,04 0,10 0,14 

1/2/1929 0,04 0,12 0,16 

1/5/1932 0,06 0,12 0,18 

20/5/1932 0,05 0,12 0,17 
 

 
Expressebrief van 24.V.1924 uit Shanghai, 

gefrankeerd met 13 ct Jonkenzegels 

 

 
Expressebrief van Harbin naar Shanghai dd. 

27.V.1929, gefrankeerd met 16 ct 

Literatuur: 
Lloyd S. Ruland, "The Express Letter Stamps of 

China,", The China Clipper Vol. 6, No. 2, pag 11-15, 

Vol. 6, No 3, pag 26-31, Vol. 6, No. 4, pag 35-38, Vol. 

6, No. 5, pag 43-50, and Vol. 6, No. 6, pag 56-63 

(1941-42). 

Ah Wing, The Express Delivery System and the 

Assigned Characters, Hong Kong, 2005 

Paul Ke-Shing Chang, History of Postal Cancellations 

of China, Volume IX, 1989 

H. James Maxwell, “Republic of China Domestic 

Express Mail Slips”, The China Clipper, Vol. 78-2, 

pag 42-50, 2014 

Gelegenheidsvelletjes 
 

  

Deze velletjes zijn uitge-

geven ter gelegenheid van 

de China-Eurasia Expo die 

sinds 2011 elk jaar wordt 

gehouden in Urumqi, 

hoofdstad van de regio 

Xinjiang. De expo omvat 

bouwmaterialen, elektro-

nica, levensmiddelen en 

toerisme, en heeft tot doel 

de opbouw van de econo-

mische zijderoute regio te 

bevorderen en verbindingen 

tussen China en Eurazië tot 

stand te brengen. 

De expo wil daarbij gebruik 

maken van de geografische 

voordelen van Xinjiang. 
 

Tijdens de zesde CAE Expo 

die in 2018 werd gehouden, 

namen 704 bedrijven deel aan 

de expo, waarvan 27 tot de 

Fortune 500 behoorden. In 

totaal ondertekenden 25 grote 
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Gewichtsaanduidingen uit Tientsin 
 

Marc Symens 
 

Op nogal wat (maar niet alle) brieven verzonden 

rond 1900 vanuit de Chinese Post in Tientsin, uit 

de beginperiode van de werking van de 

Keizerlijke Chinese post, zien we op de voorzijde 

een potloodaanduiding staan die het gewicht van 

de brief aangeeft uitgedrukt in ounces.  We vinden 

dat zowel op post verstuurd binnen China als op 

post verstuurd naar het buitenland.   

Het juiste gewicht bepaalt natuurlijk het juiste 

vereiste port. 

 

a) Potloodaanduidingen op binnenlandse 

briefwisseling 

Voor een inlands verzonden brief was het port 2 

cents per ¼ ounce.  Dat vraagt om een 

nauwkeurige weging van de brieven.  Meest 

voorkomende potloodaanduidingen zijn dan ook 

¼ en ½. 
 

1 

2 

Eerst (afb. 1) een brief van Tientsin, 

potloodaanduiding ¼ , naar Peking: minder dan ¼ 

ounce, dus het hier in juni 1897 cash betaald (zie 

blauwe PAID-stempel) port is slechts 2 cents.  

Vervolgens (afb. 2) een brief van Tientsin, 

potloodaanduiding ½, naar Shanghai: minder dan 

½ ounce (en meer dan ¼ ounce), dus het hier in 

februari 1897 cash betaald (zie blauwe 

POSTAGE PAID stempel) port is 4 cents. 
 

Hierna een inlands verzonden aangetekende brief 

met potloodaanduiding 1¼. 
 

 

3 

Aangetekende brief van 1898 van het Belgisch 

consulaat in Tientsin, met potloodaanduiding 1 ¼, 

gestuurd op 9 februari 1898 naar “madame 

Fernand Berteaux“ op de Franse legatie in 

Peking. 1¼ ounce is 5de gewichtsklasse dus 5x2 

cents = 10 cents; aantekenrecht (voor inlandse 

brieven) = 5 cents; samen 15 cents. 

Dat de R hier ook geslagen is op de 5 cents 

postzegel is geen toeval, vermits juist 5 cents 

moest betaald worden voor het aantekenen. 

 

b) Potloodaanduidingen op internationale 

briefwisseling - algemeen 

Voor brieven naar UPU-landen is het juiste tarief 

10 cents per ½ ounce (met daarbij, indien van 

toepassing, 10 cents voor aantekenrecht).  Op 
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internationale briefwisseling is ½ dan ook de 

meest voorkomende potloodaanduiding. 
 

 

4 
 

Brief verstuurd op 10 september 1899 vanuit 

Tientsin naar New York met potloodaanduiding 

½.  Minder dan ½ ounce, dus het juiste port is 10 

cents, voldaan via frankering op de achterzijde 

van deze brief.  De Chinese post in Tientsin 

vervangt de frankering door op de voorzijde een 

postzegel van 10 sen (Japan) te kleven waarop een 

IPO-stempeltje werd gezet (om diefstal tegen te 

gaan).  Toegekomen in Shanghai wordt de brief 

doorgegeven aan de Japanse post.  Via Yokohama 

en Vancouver gaat de brief naar New York. 
 

5 

Ook op brieven “port betaald” in het Chinees 

postkantoor van Tientsin, met (blauwe) PAID 

stempel, werd soms het gewicht in ounces in 

potlood geschreven. Ook brieven vooruit 

gefrankeerd met postzegels van een buitenlands 

kantoor kan men vinden met een gewichts-

aanduiding in ounces, waarschijnlijk meestal ter 

controle van de aangebrachte frankering. 

Afb. 5 toont een brief verstuurd vanuit Tientsin 

op 30 november 1897 naar USA, met 

potloodaanduiding ½.  Minder dan ½ ounce, dus 

hier is 10 cents betaald.  De Chinese post kon 

daarvoor de frankering van 10 sen (Japan) 

aanbrengen.  In Shanghai wordt de brief 

doorgegeven aan de Japanse post die de 

frankering afstempelt. 
 

 6  
 

Ook een (met 10 cents Hong Kong) vooruit 

gefrankeerde brief verstuurd vanuit Tientsin op 3 

april 1899 naar Schotland (afb 6), krijgt een 

potloodaanduiding ½.  Minder dan ½ ounce en 

dus juist vooruit gefrankeerd.  De Chinese post 

zette een (hier rood) IPO-stempeltje (om verlies 

van de frankering tegen te gaan) en in Shanghai 

wordt de brief doorgegeven aan de Japanse post 

die de frankering afstempelt. 
 

c) Potloodaanduidingen op internationale 

briefwisseling – de wintertoeslag 

Voor de verzending van brieven naar UPU-

landen verstuurd vanuit Tientsin (en andere 

noordelijk gelegen steden zoals Peking, 

Newchwang) diende men in de winterperiodes 

bovenop het normale port (10 cents per ½ ounce, 

10 cents aantekenrecht) extra te betalen voor de 

organisatie van de winter courier dienst, namelijk 

extra het normale binnenlands tarief (2 cents per 

¼ ounce, 5 cents aantekenrecht).  Een 

nauwkeurige weging van deze brieven was hier 

dus opnieuw nodig. 

Hierna een mooi voorbeeld van een brief met 

potloodaanduiding ¾.  
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7 
 

Deze brief (reeds besproken in 

het Lustrumnummer van China 

Filatelie) wordt op 16 februari 

1898 aangetekend verstuurd 

vanuit Tientsin naar België, 

met potloodaanduiding ¾ en 

tevens aanduiding 20 gr.  De brief woog 20 gr, 

dus minder dan ¾ ounce.  Het juiste verschuldigd 

port, rekening houdend met het wintertarief, is 

dan: normaal tarief (2de internationale gewichts-

klasse) 2 x 10 cents + (internationaal aanteken-

recht) 10 cents aangevuld met de wintertoeslag 

(3de gewichtsklasse binnenland) 3 x 2 cents + 

(aantekenrecht binnenland) 5 cents, dat is samen 

41 cents.  Aldus correct gefrankeerd kon de 

Chinese post de 30 cents (normaal tarief) 

vervangen door 30 cents Hong Kong.   

In Shanghai wordt de brief doorgegeven aan de 

Britse post die de frankering afstempelt. 

 

d) de wintertoeslag op briefwisseling naar 

Tientsin 

In verband met de wintertoeslag is het belangrijk 

te vermelden dat ook op alle internationale 

briefwisseling naar Tientsin de wintertoeslag van 

toepassing was indien de poststukken op de 

Chinese post in Shanghai toekwamen en de 

Chinese post nog instond voor de verzending naar 

het noorden.  Deze briefwissseling is gemakkelijk 

te herkennen aan de aanwezigheid van een klein 

stempeltje TO PAY in rechthoek samen met de 

datumstempel van de Chinese post in Shanghai. 

Hieronder (afb. 8) een voorbeeld van een 

postwaardestuk verstuurd op 8 januari 1899 

vanuit Travancore, via Shanghai naar Tientsin, 

met een TO PAY stempeltje van Shanghai.  De 

bestemmeling diende hier, als wintertoeslag, nog 

1 cent te betalen. 

8 

9 

Ook een briefje van Egypte (afb. 9), verstuurd op 

4 januari 1898 naar Tientsin, geadresseerd aan 

Madame Pierre Bure (echtgenote van de 

Belgische consul) in Tientsin, krijgt een 

soortgelijke behandeling, vermits we er opnieuw 

zo’n TO PAY stempel van de Chinese post in 

Shanghai op vinden.  (Spijtig genoeg is er geen 

volledig afbeelding van deze brief beschikbaar 

voor verdere en meer volledige beschrijving.)  De 

bestemmeling diende het binnenlands port te 

betalen.  Dat was 2 cents voor een brief van 

minder dan ¼ ounce of 4 cents voor een brief tot 

½ ounce. 

Naar mijnheer en mevrouw Bure werd 2 jaar later, 

in januari 1900, ook nog een briefje gestuurd 

vanuit Alexandrië. Mocht dit briefje via Shanghai 

naar Tientsin gelopen zijn hadden we hier ook een 

TO PAY stempeltje op verwacht.  Dat is echter 

niet het geval.  Dit briefje werd dan ook 

hoogstwaarschijnlijk niet via Shanghai naar 

Tientsin gebracht, maar vermoedelijk via Hong 

Kong, rechtstreeks in het noorden van China 

afgeleverd en ontsnapte op die manier aan de 

wintertoeslag. 
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e) Potloodaanduiding ½ op een vanuit Tientsin 

doorgezonden brief in de winter 1899-1900. 
 

 

10 

Briefje verstuurd op 30 december 

1899 vanuit Alexandrië naar 

Tientsin (aankomststempel op de 

achterzijde) en vervolgens 

doorgezonden (op 11 februari 1900) via Shanghai 

(19 februari 1900) naar Hong Kong (25 februari 

1900).  Op dit klein briefje vinden we op de 

voorzijde een potloodaanduiding ½ (een beetje 

onduidelijk geschreven) waarvan we mogen 

aannemen dat het een gewichtsaanduiding in 

ounce is, aangebracht in Tientsin.  

Waarom toch die gewichtsaanduiding?  

Waarschijnlijk omdat in eerste instantie in 

Tientsin gedacht werd dat hier voor de 

doorzending via Shanghai naar Hong Kong 

misschien nog een port moest geheven worden, 

mogelijk in functie van de wintertoeslag.  Op de 

post in Tientsin zag men echter, na de weging van 

het briefje, in dat de brief zonder meer mocht 

verder gezonden worden naar Hong Kong.  Het 

aanrekenen van een wintertoeslag op 

briefwisseling vanuit China naar Hong Kong 

mocht immers niet, de posttarieven voor 

briefwisseling vanuit China naar Hong Kong 

waren dezelfde als deze voor binnenlandse 

briefwisseling, en daarop was er nooit een 

wintertoeslag.  Het aanrekenen/ontvangen van 

een wintertoeslag op doorgezonden brieven was 

overigens ook helemaal niet mogelijk: wie zou 

dat moeten betalen, in Tientsin was er niemand en 

voor alle UPU- bestemmingen was de brief bij 

vertrek in Egypte voldoende gefrankeerd.  

Een bijzonder interessant briefje.  Spijtig dat het 

niet via Shanghai naar Tientsin is gegaan (dan had 

het ons namelijk een allereerste voorbeeld kunnen 

opleveren van het gebruik van een TO PAY 

stempeltje (in Shanghai) in de winter 1899-1900) 

en spijtig dat het niet naar een ander land moest 

doorgezonden worden.   
 

Het vermelden van het gewicht in ounces is 

overigens alleen gekend voor Tientsin.  Samen 

met Peking en Shanghai was het een van de 3 

postkantoren waar er massaal veel post moest 

verwerkt worden.  Om dat allemaal een beetje 

snel en correct te laten verlopen had men mogelijk 

in Tientsin het initiatief genomen iemand speciaal 

te belasten met het wegen van de brieven. 

 

    

   
 

Herkomst van de afbeeldingen:  

• verzameling Patrick Maselis, afb. 3 en 10 

• verzameling auteur, afb. 4, 7 en 8 

• Richard Pratt, Imperial China, History of the 

Post to 1897, (1998), afb. 2 

• the Journal, vol-1 nr-2, (2001), afb. 5 en 6 

• veiling Lugdunum, XXXX, afb. 9 

• veiling Wuerttembergisches Auktionshaus 

fuer Postwertzeichen GmbH, nov 2020, afb. 1 

 

(met dank aan Jozef Wagemakers voor zijn 

opzoekingen, opmerkingen en aanvullingen)
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De Taiping Opstand 
 

Johan Sevenhuijsen 
 

Het is vaak interessant om je te verdiepen in de 

achtergrond van de postzegeluitgiften. Dit keer 

daarom aandacht voor de Taiping opstand, het 

(wereldwijd) grootste en bloedigste conflict van 

de 19e eeuw, maar tegenwoordig nauwelijks 

bekend. De historie wordt hieronder beschreven 

(gebruik makend van het onvolprezen Wikipedia). 
 

 
 

De zegels 
In 1951 werd door de Volksrepubliek een serie 

zegels uitgegeven die markeerde dat de opstand 

honderd jaar eerder uitbrak. Het gaat om de serie 

met nummer C12 (SG 1526-29, Mi 129-132).  

Zoals bekend werd in 1956 van de series uit deze 

periode voor verzamelaars een nieuwe, 2e druk 

gemaakt. Voor deze zegels is het verschil tussen 

beide drukken duidelijk uit details in het ontwerp. 
 

   

Verschillen tussen 1e en 2e drukken 
 

Het eerste ontwerp toont het opstandelingenleger 

in Jintian, het tweede een munt en een aantal 

documenten die zijn uitgegeven door het bewind 

van de opstandelingen. 

Hiernaast nog een brief die gebruik van deze 

zegels (1e druk) toont. Ook tonen we in dit artikel 

(door Hendrik Oranje geleverde) afbeeldingen 

van de tegelijk met de zegels uitgegeven 

briefkaarten met een vertaling van de teksten die 

daar op staan. 
 

De achtergrond 
De Taiping-opstand, ook bekend als de Taiping-

burgeroorlog of de Taiping-revolutie, was een 

massale opstand of burgeroorlog die van 1850 tot 

1864 in China werd uitgevochten tussen de door 

 

Brief van 26 juli 1952 van Shanghai naar Praag 
 

Mantsjoes beheerste Qing-dynastie en het door de 

Hakka's geleide Taiping Hemelse Koninkrijk. 

Taiping betekent letterlijk ‘grote vrede’. Het 

laatste rebellenleger werd na de val van Nanjing 

in 1864 pas in 1871 weggevaagd. Na het 

uitvechten van de bloedigste burgeroorlog in de 

wereldgeschiedenis, met waarschijnlijk 30 tot 50 

miljoen doden, won de gevestigde Qing-regering 

beslissend, hoewel het resultaat als een 

pyrrusoverwinning wordt beschouwd. 

In de 19e eeuw kreeg de Qing-dynastie te maken 

met hongersnoden, natuurrampen, economische 

problemen en nederlagen in conflicten met 

buitenlandse mogendheden; deze gebeurtenissen 

zijn bekend komen te staan als China's "eeuw van 

vernedering". Boeren werden zwaar overbelast, 

de pachtprijzen stegen dramatisch en boeren 

begonnen massaal hun land te verlaten. Het Qing 

leger had een desastreuze nederlaag geleden in de 

Eerste Opiumoorlog, terwijl de Chinese 

economie zwaar te lijden had onder een 

onevenwichtige handelsbalans, veroorzaakt door 

de grootschalige en illegale import van opium. 
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Banditisme werd gewoner, en talloze geheime 

genootschappen en zelfverdedigingseenheden 

vormden zich, wat allemaal leidde tot een 

toename van kleinschalige oorlogsvoering. 

Intussen was de bevolking van China snel 

toegenomen, bijna een verdubbeling tussen 1766 

en 1833, terwijl de hoeveelheid gecultiveerd land 

stabiel was. De regering, die onder bevel stond 

van etnische Mantsjoes, was steeds corrupter 

geworden. Het was zwak in de zuidelijke regio's 

waar lokale clans domineerden. Anti-Manchu 

sentimenten waren het sterkst in Zuid-China 

onder de Hakka gemeenschap, een Han-Chinese 

subgroep. Ondertussen waren christelijke 

missionarissen actief. 
 

 

Hong Xiuquan 
 

De opstand werd geleid door Hong Xiuquan, een 

etnische Hakka (een Han Chinese subgroep). In 

een visioen (dat hij kreeg na enkele malen voor 

het keizerlijk examen voor ambtenaren gezakt te 

zijn) kreeg hij de boodschap dat hij de jongere 

broer van Jezus Christus was en gezonden om 

China van ‘de duivels’ van de Qing dynastie te 

bevrijden. Zijn doelen waren religieus, politiek en 

nationalistisch van aard; Hong streefde naar de 

bekering van het Han Chinese volk tot de 

Taiping-versie van het christendom, naar de 

omverwerping van de door de Manchu's geleide 

Qing-dynastie en naar het omverwerpen van de 

morele en sociale orde van China. In de jaren 40 

van de 19e eeuw richtte hij een geloofs-

gemeenschap op met die doelen. 

De Taiping Rebellie begon in de zuidelijke 

provincie Guangxi toen lokale ambtenaren een 

campagne van religieuze vervolging lanceerden 

tegen de beweging van Hong. Begin januari 1851 

verpletterde een 10.000 man tellend rebellenleger 

de Qing strijdkrachten die gelegerd waren in 

Jintian (het huidige Guiping in Guangxi). Taiping 

troepen sloegen met succes een poging tot 

represailles van het keizerlijke leger tegen de 

opstand in Jintian af. 
 

 

“Het Taiping leger strijdt moedig tegen de keizer en 

het feodalisme” 
 

Op 11 januari 1851 riep Hong zichzelf uit tot de 

Hemelse Koning van het Hemelse Koninkrijk van 

Vrede (of Taiping Hemelse Koninkrijk). De 

Taipings begonnen in september 1851 naar het 

noorden op te marcheren om te ontsnappen aan de 

Qing-troepen die hen insloten. Het Taiping-leger 

drong noordwaarts Hunan binnen langs de Xiang-

rivier, belegerde Changsha, bezette Yuezhou en 

veroverde vervolgens Wuchang in december 

1852 nadat het de Yangtze had bereikt. Op dat 

moment besloot de leiding van de Taiping om 

langs de Yangtze naar het oosten op te rukken. 

Anqing werd in februari 1852 veroverd. Op 19 

maart 1853 veroverden de Taipings de stad 

Nanjing en verklaarde Hong deze tot Hemelse 

Hoofdstad van zijn koninkrijk. 
 

 

“Slag bij de Wuxi brug; het leger van de tegenstan-

ders is verslagen door het Taiping leger en vlucht” 
 

In de periode tot 1860 breidden de Taiping hun 

macht middels veldtochten verder uit en kregen 

de controle over een aanzienlijk deel van Zuid-

China, dat uiteindelijk uitgroeide tot een gebied 

met een bevolking van bijna 30 miljoen mensen.  
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Door de Taiping beheerst gebied in 1854 
 

Het Taiping leger was de belangrijkste kracht van 

de opstand. Het werd gekenmerkt door een hoge 

mate van discipline en fanatisme. Zij droegen 

gewoonlijk een uniform van rode jassen met 

blauwe broeken, en lieten hun haar lang groeien, 

zodat zij in China de bijnaam "langharigen" 

kregen.  
 

 

Veldslag met Taiping troepen 
 

In het begin van de opstand onderscheidde het 

Taiping-leger zich ook van andere 19de-eeuwse 

legers door het grote aantal vrouwen dat in het 

leger diende. De rebellen waren relatief goed 

uitgerust met moderne wapens. Zij werden niet 

gesteund door buitenlandse regeringen, maar 

kochten moderne wapens van buitenlandse 

leveranciers. Munitie - deels afkomstig van 

westerse fabrikanten - werd China binnen-

gesmokkeld, voornamelijk door Engelsen en 

Amerikanen. De rebellen vervaardigden ook zelf 

wapens. In de zomer van 1862 merkte een 

westerse waarnemer op dat de rebellenfabrieken 

in Nanjing betere wapens produceerden dan de 

Qing, waaronder zware kanonnen. 

Sociaal en economisch gezien kwamen de 

Taiping rebellen bijna uitsluitend uit de laagste 

klassen. Bijna niemand was landheer en in bezette 

gebieden werden landheren vaak terechtgesteld.  
 

 

“Uitgiftebewijs voor uitgegeven land in Jingui” 
 

De rebellen kondigden sociale hervormingen aan, 

waaronder een strikte scheiding van de seksen, 

afschaffing van de voetbinding, socialisatie van 

het land en "onderdrukking" van de particuliere 

handel; zij verboden ook de invoer van opium in 

alle Taiping-gebieden.  
 

 

“Bevrijde vrouwen van het Taiping Hemelse 

Koninkrijk” 
 

Wat de godsdienst betreft, probeerde het 

Koninkrijk het confucianisme, het boeddhisme en 

de Chinese volksgodsdienst te vervangen door de 

Taiping-versie van het christendom.  

De Taiping-regering onderhield een ambivalente 

relatie met de westerse mogendheden die in deze 

periode in China actief waren. Vanwege de 
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religieuze aspecten van de opstand beschouwde 

de Taiping-regering westerlingen als "broeders en 

zusters van overzee". De Taiping-regering bleek 

vooral gastvrij te zijn voor westerse 

missionarissen. Maar westers enthousiasme voor 

de christelijke regering werd ernstig getemperd 

door de grootschalige vernietiging en 

moordpartijen waar westerse afvaardigingen over 

rapporteerden. Omdat de Taipings hen als 

demonen beschouwden, doodden zij bij hun 

veroveringen systematisch alle Mantsjoes. 

Omgekeerd werden door keizerlijke troepen 

slachtingen onder de Hakka bevolking 

aangericht. Ook interne twisten tussen de 

opstandelingen leidden nog tot veel 

bloedvergieten. Missionarissen zagen ook weinig 

christelijks terug in de feitelijke praktijk van de 

Taipings. Maar vooral het innemen van 

verdragshavens en het bedreigen van Shanghai 

zorgden dat de sympathie voor de Taipings onder 

Westerse mogendheden verdween. 

Een poging om Shanghai in te nemen in augustus 

1860 werd afgeslagen door een leger van Qing-

troepen gesteund door Europese officieren onder 

bevel van Frederick Townsend Ward. 
 

 

“Fort bij Tianjing vuurt op aanvallende keizerlijke 

troepen” 

Dit ‘Leger van de Eeuwige Overwinnaars’ sloeg 

in 1862 nog een aanval op Shanghai af en hielp 

bij de verdediging van andere verdragshavens, 

zoals Ningbo. Zij hielpen ook de keizerlijke 

troepen bij de herovering van Taiping bolwerken 

langs de Yangtze rivier. Vanaf 1863 lanceerden 

de keizerlijke troepen een serieuze campagne 

tegen de Taipings, die in juli 1864 na langdurige 

gevechten leidde tot de val van Nanjing. Hong 

was juist een maand eerder overleden nadat hij 

zijn macht aan zijn zoon had overgedragen. 

Daarna werd nog enkele jaren tegen restanten van 

het Taiping leger gevochten, wat met veel bloed-

vergieten en massale executies gepaard ging. 
 

Meer dan tien jaar lang bezetten de Taiping dus 

een groot deel van het midden en het dal van de 

Yangtze, wat uiteindelijk uitliep op een totale 

burgeroorlog. Het was het grootste conflict in 

China sinds de verovering van China door de 

Mantsjoe in 1644. Het is met een aantal doden 

over een periode van 15 jaar dat wordt geschat 

tussen 20 en 70 miljoen (waaronder veel slacht-

offers van pest en hongersnoden) een van de 

bloedigste oorlogen in de geschiedenis van de 

mensheid, de bloedigste burgeroorlog, en het 

grootste conflict van de 19e eeuw. Miljoenen 

mensen vluchtten uit de veroverde gebieden naar 

andere delen van China.  

De 14 jaar durende burgeroorlog verzwakte de 

Qing-dynastie, die minder dan 50 jaar na het 

einde van de oorlog ineen zou storten. De oorlog 

verergerde de sektarische spanningen en 

versnelde de opkomst van het regionalisme, een 

voorbode van het tijdperk van de krijgsheren dat 

zou aanbreken nadat een andere Hakka, Sun Yat-

Sen, de Qing omver had geworpen in de 

Revolutie van 1911. 

Historicus John King Fairbank vergelijkt de 

Taiping-rebellen met de communisten onder Mao 

Zedong die een eeuw later aan de macht kwamen. 

Naast de ijver, daadkracht en puriteinse discipline 

die zo vaak in nieuwe politieke bewegingen 

worden aangetroffen, deelden zij bepaalde 

traditionele Chinese waarden, zoals het 

propageren en handhaven van orthodoxe 

doctrines, het werven van een elite van talent, het 

realiseren van een utopische sociale orde, en het 

ontwikkelen van militaire macht op basis van 

boerensoldaten. Bovendien maakten beide 

gebruik van buitenlandse ideologieën die 

vertaling in het Chinees vereisten met de daarbij 

noodzakelijke aanpassingen.  

Het zijn, naar we mogen aannemen, juist deze 

punten die de Volksrepubliek ertoe brachten om 

de opstand met een serie postzegels te gedenken. 

 



 

China Filatelie 2021 39 

Gelegenheidsstempels Republiek China 
 

Hendrik Oranje 
 

Verspreid over een groot aantal nummers, 

weggestopt in verloren hoekjes, is jaren geleden 

in ons Bulletin al een overzicht gepubliceerd van 

de bij Hendrik Oranje bekende gelegenheids-

stempels uit de tijd van de Republiek (1912 – 

1949). Hieronder toont hij een klein deel van die 

stempels op poststukken of briefstukjes (en in 

kleur). 
 

We beginnen met een van de oudste 

gelegenheidsstempels: 
 

 
 

Briefstukje uit Peking, 11 oktober 1913, met ½ ct 

zegel Waterlow met opdruk Republiek, met 

gelegenheidsstempel voor de 2e jaardag van de 

Republiek; het in violet aangebrachte stempel 

toont een rechthoek van 19 x 13 mm in het 

midden, geflankeerd door golflijnen waarin de 

karakters van de plaats (Peking). Op 10 oktober 

werd deze feestdag gevierd. 
 

 
Gelegenheidsstempel voor de inauguratie van 

president Xu op 10 oktober 1918. De vorm is nu 

ovaal tussen golflijnen met de plaatsnaam, in dit 

geval Tientsin. De speciale stempels van 

verschillende kantoren vertonen kleine 

onderlinge verschillen. 

 

Van 1 november tot 6 december 1928 werd in 

Shanghai een tentoonstelling van Chinese 

producten gehouden, gesteund door het 

Ministerie voor Handel en Industrie.  
 

 
Er werden meer dan 10.000 producten uit 21 

provincies getoond. De straat waar de 

tentoonstelling gehouden werd heet nu “Chinese 

Producten Straat”. Het zegel toont het speciale 

stempel met datum 6 november 1928. 
 

De staatsbegrafenis van Sun Yat-sen vond plaats 

op 1 juni 1929. In Nanking werden zes tijdelijke 

postkantoren opgezet voor de vele bezoekers.  
 

 
Dit stempel is van kantoor Nanking 1. De tekst 

luidt “President Sun Yat-sen rust in vrede”. 
 

De staatsbegrafenis van Tan Yan-kai, premier van 

de Republiek China, vond plaats op 4 september 

1931. Hij werd bijgezet vlak bij het Mausoleum 

van Sun Yat-sen in Nanking. 
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De post gaf de aanwijzing aan alle kantoren om 

een gelegenheidsstempel te maken, die onderling 

daardoor kleine verschillen vertonen. Dit stempel 

is van Shanghai, hieronder het zelfde stempel op 

een brief van 4 september 1931 uit Kupehkow 

naar Peking. 
 

 
 

Na de aanval van Japan op Shanghai op 28 januari 

1932 riep de Nationale regering een Nationale 

Conferentie over de Noodtoestand bijeen die van 

7 tot 12 april in Luoyang werd gehouden.  
 

 
De post werd bij de locatie van de conferentie 

gestempeld met dit speciale stempel, hier van een 

briefkaart, met datum 7 april 1932. 
 

In het nieuwe Nationale Stadion vlak bij het 

mausoleum van Sun Yat-sen in Nanking werden 

van 10 tot 21 oktober 1933 de Nationale Spelen 

gehouden, die ook de 22e verjaardag van de 

revolutie van 1911 vierden.  
 

 
In het daar opgestelde postkantoor werd dit 

stempel gebruikt. 
 

De 50e verjaardag van president Chiang Kai-shek 

werd gevierd met een gelegenheidsstempel 

  
Dit stempel werd gebruikt in Shanghai op 31 

oktober 1936. Het is afgeslagen op zegels ter 

gelegenheid van de 40e verjaardag van de Chinese 

Post. 
 

De Inauguratie van Chiang Kai-shek voor een 

latere ambtstermijn als President van de 

Republiek vond plaats op 10 oktober 1943. 
 

 
Dit gelegenheidsstempel is van Kweiyang; een 

zelfde stempel werd ook in veel andere plaatsen 

gebruikt.
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De Postzegelcatalogus van Marcel Van Lerberghe; UNIEK, maar … 
 

Marc Symens 
 

Zowat elke postzegelverzameling bestaat uit 

zeldzame en minder zeldzame stukken. In 

topverzamelingen zitten meerdere heel zeldzame 

stukken waarbij sommige als (vrijwel) uniek 

mogen beschouwd worden.   

Ook filatelistische boeken en postzegelcatalogi 

kunnen behoorlijk zeldzaam zijn. Hierna 

bespreken we kort een postzegelcatalogus van 

China die echt uniek is, omdat er maar ééntje van 

gedrukt werd: Les Timbres-Poste de la Chine 

door Marcel Van Lerberghe 
 

 
 

Marcel Van Lerberghe (zijn naam en de 

schrijfwijze ervan doet vermoeden dat het een 

Vlaming was) staat in een lijst van 1908 vermeld 

als uitgever van het dagblad Le Courrier de 

Tientsin, een dagblad “in French and Belgian 

interests”. 
 

 
 

De uitgifte van dat dagblad werd echter per 1 

september 1911 stopgezet.   

Daarna vinden we Marcel in een lijst van 1917 

terug als uitgever en eigenaar van het dagblad 

Journal de Pekin, een “French Daily Newspaper”. 
 

 
Reclame voor dit dagblad zagen we op een 

postwaardestuk verzonden in 1919. 
 

 
 

Volgens een lijst van 1920, werd Marcel Van 

Lerbeghe opgevolgd door Albert Nachbaur. 

 
Marcel Van Lerberghe, die dus in het begin van 

20ste eeuw actief was als uitgever in China, is de 

(waarschijnlijk Belgische) samensteller van een 

wel heel aparte catalogus over “LES TIMBRES-

POSTE DE LA CHINE”, want de catalogus is een 

uniek exemplaar. 
 

 
 

De ondertitel van deze catalogus is veel belovend: 

“Historiek en beschrijving van alle postzegels 

uitgegeven door China en de buitenlandse posten 

in China tot 1917, volgens de officiële 

documenten (Reports on the working of Post 

Office)”.  Dat zou wel eens een grote bron van 

informatie kunnen zijn!! 

Het boek is niet ingebonden en nog losbladig.  De 

bladen (eenzijdig bedrukt) zijn niet genummerd, 

en, wat wel heel apart is en ook een beetje saai: er 

staat niet één afbeelding in.  Geen echt pareltje 

voor een bibliotheek. 
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Op het voorpagina van het boek staat nog 

vermeld: 

 
Naast uitgever van een dagblad was Marcel Van 

Lerberghe waarschijnlijk een gedreven filatelist.  

Als uitgever was hij in de mogelijkheid enkel en 

alleen voor zichzelf een eigen gedrukte catalogus 

te maken.  Just for fun.  Waarschijnlijk als een 

souvenir aan zijn verblijf als journalist/uitgever 

van 1904 tot en met 1918 in China.  Een gedrukte 

catalogus met afbeeldingen maken was voor 

Marcel waarschijnlijk veel te hoog gegrepen. 
 

Bij nader toekijken moeten we ook nog 

vaststellen dat helaas vooraan enkele pagina’s 

ontbreken. Het betreft de pagina’s waarin de 

eerste uitgiften van China zelf, voorafgaand aan 

de uitgifte van 1898, aan bod kwamen.  Wat over 

blijft start met nr.62. 
 

 
 

De eerste postzegel van de uitgifte van 1898 krijgt 

in het boek van de Marcel Van Lerberghe 

nummer 62.  De opsomming en de bespreking van 

de 61 eerste postzegels ontbreekt. Maar, hoe 

kwam Marcel aan die nummering ? 

Die ½ cent bruin (1898) is in de Franse Yvert-

catalogus nr 46, In de Duitse Kohl-catalogus nr. 

45, in de Duitse Senf-catalogus nr 47,  … 
 

 

Waarom nr. 62 bij Marcel Van Lerberghe?  Het is 

wel te verklaren.  

Neem daarvoor het Album for Chinese Postage 

Stamps samengesteld door Church Chu en 

uitgegeven in 1929. Dat is een Chinees postzegel-

album met vakjes om de zegels in te kleven.  Het 

werd verkocht door de “The Good Society “ en de 

“Chinese Philately Society” in Shanghai. 
 

 
 

In dat album is set-10 de uitgifte van 1898.  Als 

we gewoon alle vakjes tellen van set-1 (de grote 

draken) tot en met set-9 dan komen we aan 

3+3+9+3+3+10+9+9+12=61.  Dus het 62ste vakje 

is voorzien voor de eerste zegel van de emissie 

van 1898. 

Het is een handig album om je postzegels in kwijt 

te kunnen, maar frustrerend omdat je een aantal 

vakjes nooit ingevuld krijgt.  Maar het album is 

vooral heel interessant vanwege alle informatie 

(met veel interessante details) die er in 

opgenomen is (tweetalig Chinees/Engels). 
 

Zo is set-8 in dit album voorzien voor de Red 

Revenue zegels.  Het vakje voorzien bovenaan 

om de Red Revenue zegel zonder opdruk in te 

kleven moet je hier wel ook meetellen. Zie de 

afbeeldingen op de volgende pagina.  

De Engelse “explanation” bij deze set-8 staat op 

de achterzijde van het blad.  Daar staat o.a. 

vermeld dat er heel weinig niet overdrukte 

exemplaren gekend zijn afgestempeld door de 

post, “probably issued by error”. 

Zo’n oud album is interessant om eens te gaan 

kijken wat er allemaal juist in staat en wat ook 

niet. Het album van Church Chu blijkt dan heel 

volledig te zijn, ook alle stadsposten zijn er in 

opgenomen.  De pagina die de lokaalposten 

voorafgaat behandelt set-48, -49 en -50. voor de 

“revenue stamps”.  Niet zomaar in gelijk welke 

catalogus terug te vinden. 
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Album pagina set 8 – Red Revenue 

 

 
Album pagina set 48-50 –Revenue zegels 

 

 
Album pagina set 34 – Gelegenheidsstempel 

 

Heel verrassend is de aanwezigheid van een 

afzonderlijke pagina voor set-34 voor een 

“Special wooden chop for obliteration” van 1918 

in verband met de inauguratie van president Hsu 

Shih-Ching op 10 oktober 1918. 
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Enige opvallende afwezige is de B.R.A. opdruk.  

Die werd blijkbaar (en ongetwijfeld bewust) 

buiten beschouwing gelaten.  Daar is dus geen 

vakje voor voorzien. 
 

 
In bijvoorbeeld de Duitse Kohl-catalogus van 

1909 is die (reeds) wel vermeld. 
 

 
 

(voor meer info over deze speciale opdrukzegel: 

zie China Filatelie nr.193: “Spoorwegpost onder 

de Britse China Expeditionary Force”, Wilson 

C.K. Wong) 
 

In vergelijking met het album van Church Chu 

oogt en is de catalogus van Marcel Van Lerberghe 

veel minder aantrekkelijk (zelfs al hadden de 

ontbrekende pagina’s er nog bij geweest).  Niet 

onmiddellijk een heel waardevol collectors item 

en zeker geen pareltje voor een bibliofiel.  Het 

boek is ook nooit te koop geweest en is dus slechts 

een persoonlijk initiatief.  In principe zijn het 

slechts gedrukte notities van een gedreven 

verzamelaar. 
 

Maar laat om eens kijken wat Marcel Van 

Lerberghe allemaal wel (en wat niet) in zijn 

catalogus opgenomen heeft.  De Chinese 

stadsposten laat hij buiten beschouwing, maar hij 

behandelt wel alle buitenlandse postkantoren.  

Die zijn echter met heel weinig details 

beschreven.  Voor de Chinese post zelf geeft hij 

meer historische info en beschrijft hij met meer 

aandacht door hem gekende variëteiten.  Dat 

gedeelte van zijn werk kan vandaag wel nog enige 

waarde hebben en eventueel stof opleveren voor 

mogelijk verder onderzoek.  Jozef Wagemakers 

wijst in dat verband in het bijzonder op de 

aanwezigheid van een pagina met als titel 

"Surcharge de 1915", waar een overdruk/tie-print 

gemaakt in Yunnan als protest tegen Yuan Shi-

kai besproken wordt.  
 

 
 

Volgens de beschrijving gaat het om het 

overdrukken van de zegels die in een aantal 

kantoren gebruikt werden met de karakters voor 

“Onafhankelijk Yunnan” in rood of zwart. Zonder 

afbeelding natuurlijk, wat in dit geval heel spijtig 

is. Nog nooit over gehoord of gelezen en dus 

zeker nog nader onderzoek waard! 
 

Vooral heel spijtig is dat die eerste pagina’s van 

deze unieke catalogus verloren zijn gegaan.  Die 

zouden zeker nog wat extra interessante stof tot 

nader onderzoek opgeleverd hebben. 

 

Gelegenheidsstempel VRC 
 

Dit stempel werd op 1 

oktober 1952 

gebruikt t.g.v. de 3e 

jaardag van de 

Volksrepubliek. Het 

stempel heeft een 

diameter van 28 mm, 

werd in zwart 

afgeslagen en werd 

gebruikt in verschil-

lende plaatsen; de plaatsnaam staat onder de 

datum. 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

 
1 januari – serie 2021-2 

Invoering van het Burgerlijk Wetboek van de 

Volksrepubliek China. 

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 

12 zegels. 
 

 
5 januari – serie 2021-1 

Jaar van de os (Xin Chou). Twee zegels van 1,20 

yuan uitgegeven in vellen van 16 zegels. 

Ook twee minivelletjes met elk 6 zegels en een 

postzegelboekje met 5 series. 
 

 
10 januari – serie 2021-3 

Dag van de politie. Twee zegels van 1,20 yuan die 

de titel hebben gekregen: 

(2-1) Loyaal aan de missie. 

(2-2) Mensen eerst. 

De zegels zijn uitgegeven in vellen met 12 zegels. 
 

 

 
6 april – serie 2021-5 

Honderdste verjaardag van de Xiamen 

universiteit. 

Een zegel van 1,20 yuan, met daarop het 

universiteitsgebouw, uitgegeven in vellen met 12 

zegels. 
 

 

 
20 maart – serie 2021-4 

Schilderij met vijf ossen. Strook van 5 zegels elk met een waarde van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 3 series. Dezelfde strook is afgebeeld in een ongetand blokje van 6 yuan. 
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Nieuwe uitgiften Hong Kong 
 

 
22 april 2021 – Lokale snacks van Hong Kong 

Zes soorten streetfood die te krijgen zijn bij de mobiele stalletjes langs de weg. Helaas zijn die in snel 

temp aan het verdwijnen en daarmee ook de snacks. Op 6 zegels zijn verschillende snacks afgebeeld.  

($2) Visballetjes; ($2.60) Wrap met snoep en cocos; ($3.40) Gevulde ‘drie schatten’; ($3.70) Broodje 

met ananas en boter; ($4.90) Prikkers met gestoofde inktvis of vlees; ($5) Pindasnoep 

 
25 mei 2021 - Hong Kong Museums Collectie – 19e eeuwse schilderijen 

Een selectie van zes van de vele schilderijen die in 18 en 19e eeuw zijn gemaakt met de het straatleven 

en de markten en fabrieken van Hongkong als onderwerp.  De schilderijen zijn gemaakt door westerse 

en Chinese artiesten. Afgebeeld zijn: 

Queens road ($2); Cake winkel ($2.60); Porcelein winkel ($3.40); Keramiekfabriek ($3.70); New 

China Street ($4.90); Zijde productie ($5) 
 

 
22 juni 2021 – Honderd jaar vereniging tegen dierenmishandeling in Hong Kong 

Serie voor het eeuwfeest van de dierenbescherming en het belangrijke werk dat deze organisatie verzet. 

Afgebeeld zijn zes huisdieren die door deze organisatie beschermd worden: 

Straathond ($2); Hamster ($2.60); Schildpad ($3.40); Konijn ($3.70); Huiskat ($4.90); Parkiet ($5) 
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China) 
 

 
21 april 2021 - Moderne Taiwanese Schilderijen  

Na de uitgifte van 2019 heeft Taiwan een serie 

van vier postzegels met moderne kunstwerken 

uitgegeven: 

1. Ni Chiang-huai's Mt. Datun (NT$ 8): Dit werk 

uit 1934 gebruikt snelle, vrije penseelstreken en 

elegante kleurenharmonie om het landschap aan 

de voet van Mount Datun weer te geven. 

2. Yeh Huo-cheng’s Een straat in Fengyuan (NT$ 

8): Aquarel uit 1927 met de warme kleuren van 

een klein Taiwanees stadje.  

3. Huang Shui-wen's Vroege zomer in Zuid-

Taiwan (NT$12): Dit schilderij uit 1940 toont een 

van de vele kokospalmen. 

4. Huang Ching-shan's Schip van Zuidelijk Land 

(NT$ 12): Deze afbeelding uit 1941 toont een 

kanaal in Tainan City met mensen die zich 

ontspannen door een skiff te nemen.  
 

 
5 mei 2021 - Fietspaden van Taiwan  

Na de "Fietspaden van Taiwan" uitgave van 2013 

een nieuwe set van vier postzegels:  

1. Nantou's Sun Moon Lake Fietspad (NT$8): 

Ooit door internationale media uitgeroepen tot 

een van 's werelds top 10 fietsroutes. De prachtige 

Yongjie- en Tongxin-bruggen zijn beroemde 

internationale attracties geworden. 

2. Hualien's Yufu Bikeway (NT$8): De Yufu 

Bikeway is aangelegd op de oude 

oostkustspoorlijn en is vrij vlak, zodat gezinnen 

er gemakkelijk kunnen rijden. 

3. Taitung's Guanshan Town Cirkel Fietspad 

(NT$15): Het pad biedt een weids uitzicht op het 

platteland van Guanshan en over de stad. 

4. Taichung's Tanya Shen Groene Fietspad 

(NT$28): De fietsroute is gebouwd op een oude 

spoorwegbedding en biedt uitzicht op het groene 

platteland.  

 

 
19 mei 2021 -  Oude Chinese Schilderijen  

De "Syzygy van de zon, maan en vijf planeten" is een lange rol van Xu Yang uit de Qing-dynastie, een 

werk dat wordt bewaard in het National Palace Museum. Na de eerste serie met dit kunstwerk in 2020 

nu een nieuwe serie van zes postzegels uitgegeven in een se-tenant blok, elk ter waarde van NT$8. 

De zegels van deze tweede set tonen het oostelijke deel van de binnenstad van Beijing, met zijn steegjes 

en binnenplaatsen, winkels en kraampjes, straten en kruispunten, Samen met de vorige set postzegels, 

toont deze set de welvaart en het dagelijks leven in Peking.
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16 juni 2021 – Taiwanees erfgoed 

Na de eerdere serie van 2020 een nieuwe serie van 

vier postzegels met de volgende gebouwen: 

1. Nankunshen Daitian Tempel (NT$6): Deze 

tempel, ligt in het Beimen (Noordelijke Poort) 

District van Tainan City en werd gebouwd van 

1817 tot 1822.  

2. Hsinchu Municipal Government Hall (NT$8): 

Het gemeentehuis van Hsinchu was in 1926 klaar. 

Het bakstenen gebouw van twee verdiepingen 

heeft een gemengde Japanse en westerse stijl. 

3. Oxford College (NT$10): Gelegen in het 

Tamsui District van New Taipei City, gesticht in 

1882 door de Canadese presbyteriaanse dominee 

George Leslie Mackay om missionarissen, 

medisch personeel en opvoeders op te leiden.  

4. Magong Jinguitou Fort (NT$12) in Magong 

City, Penghu County. Het fort stamt van na de 

Chinees-Franse oorlog en kreeg in 1887 deze 

vorm. Het fort is rechthoekig en omgeven door 

dubbele muren, en het heeft twee boogpoorten in 

het midden.  
 

 
30 juni 2021 - Alpine Planten (I) 

Een serie van vier zegels om de schoonheid van 

de Taiwanese alpenplanten te tonen en om het 

belang van ecologisch behoud te onderstrepen: 

1. Veratrum formosanum (NT$8): Met smalle 

lancetvormige bladeren en donkerpaarse tot 

roodpaarse bloemen die bloeien van juni tot 

september. 

2. Scabiosa lacerifolia (NT$8): Met smalle 

lancetvormige bladeren en volledig paarse 

bloemen die tussen augustus en oktober 

opengaan. 

3. Geranium hayatanum (NT$15): Elk blad van 

deze geranium heeft drie tot vijf diepe kloven. De 

bloemen zijn lichtroze met roodpaarse strepen. 

Hij bloeit van juni tot september.  

4. Sedum morrisonense (NT$20): Met veel 

vlezige ovale bladeren en gele bloemen die van 

juli tot september open zijn. 

 

Gelegenheidsstempel VRC 
 

Dit stempel werd 

gemaakt ter ere van de 

‘Asia and Pacific Peace 

Conference’ op 2 oktober 

1952. Het stempel heeft 

een diameter van 3,3 cm. 

Het werd in diverse 

steden gebruikt; de naam 

van de stad staat onder de vredesduif. 
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