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Redactioneel
Dat op 1 oktober de herfst is begonnen kan geen
van ons zijn ontgaan. Gelukkig hebben we in
september weer een fysieke ontmoeting in
Utrecht kunnen organiseren. Het was goed elkaar
daar weer te zien. Maar nu wordt het weer tijd om
meer tijd binnen door te brengen en dan komt de
verzameling ook weer tevoorschijn.
Ik hoop dat dit nummer daartoe ook weer de
inspiratie biedt.
We beginnen dit keer met een uitgebreid artikel
van Marc Symens over het vroege gebruik van de
zogenaamde ‘dollar-stempels’ bij de start van de
Chinese post in 1897.
De serie artikelen over ‘back of the book’
uitgiften uit de laatste nummers wordt voortgezet
met een artikel over de militaire postzegels en de
praktijk van de veldpost in China. Naar
aanleiding van de presentatie in de septemberbijeenkomst van de club wordt de historie van de
Bokser-opstand uit de doeken gedaan,
geïllustreerd met de stukken die ook in de
vergadering getoond zijn. De laatste vragen rond
het bijzondere stempel van Shanghai dat al eerder
besproken werd worden nu beantwoord. Er is
verder uitgebreid aandacht voor literatuur over
ons verzamelgebied, met name een aantal nieuwe
boeken van onze Duitse vrienden. De vaste
rubrieken completeren het nummer.
Veel plezier met het lezen!

Bestuursmededelingen
Verslag bijeenkomst van 4 september 2021
Na alle corona perikelen was dit de eerste
vergadering van de SCF in het post pandemie
tijdperk.
Door Vredenburg was ons zaal 4 en 5 op de vierde
verdieping toegewezen, echter de akoestiek in
deze twee ruimtes is erg beroerd mede door het
ontbreken van plafondplaten en aanwezigheid
van grote dakbalken die geluid weerkaatsen.
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Oktober 2021
Inmiddels is er overleg geweest met Vredenburg
om deze zalen in de toekomst niet meer te toe te
wijzen aan studiegroep.
Deze keer hadden zeventien leden de weg naar
Vredenburg weer gevonden.
Om 10.45 opent voorzitter de vergadering.
- Voorzitter heet iedereen welkom
- De twee nieuwe leden dhr. P. Lindekens en T.
Lindekens uit Brussel worden verwelkomd als lid
van de studiegroep, hiertegen waren geen
bewaren binnengekomen.
- Er wordt uitleg gegeven dat door de corona
pandemie de jaarrekeningen voor boekjaar 2019
en 2020 formeel nog goedgekeurd moeten
worden door de aanwezigen. De penningmeester
leest de goedkeuring mededeling van de
kascommissie voor, waar na door de aanwezigen
het bestuur wordt gedechargeerd voor het
gevolgde beleid in boekjaar 2019 en 2020.
- Jozef bespreekt enkel briefkaarten uit de periode
van de ‘bokseropstand’, wat de aanleiding
hiervoor was en hoe deze kaarten een rol herin
speelden. Zie het artikel verderop in dit nummer.
Na de pauze veilt veilingmeester J. Daanen de
100 kavels van veiling 243; er werden 68 kavels
verkocht en 32 kavels gingen retour.
- Voorzitter sluit +/- 12.30 de vergadering.
Veiling – experiment
Veilingmeester Jos Daanen deed tijdens de laatste
vergadering een oproep om de volgende keer elk
enkele items in te brengen voor de veiling. Het is
de bedoeling die aan het eind van de reguliere
veiling te verkopen aan de hoogstbiedende in de
zaal. Dat maakt enerzijds het bezoek aan de
bijeenkomsten aantrekkelijker, anderzijds geeft
het bezoekers de gelegenheid doubletten of items
die niet meer in de verzameling passen snel te
gelde te maken.
We hopen in de november bijeenkomst een goede
start te maken!
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Dollar-stempels in mei en juni 1897
Marc Symens
Op 2 februari 1897 start de Keizerlijke Chinese
Post (Imperial Chinese Post) haar werking.
Aanvankelijk nog met postzegels van de Douane
(Customs) Post (met waarde-aanduiding in
candarin) voorzien van een opdruk met nieuwe
waarde-aanduiding in cents. Ook fiscale zegels
(Red Revenue) worden overdrukt in afwachting
van de eerste ICP-postzegels.

tweetalige stempels (voor Shanghai is dit stempel
zelfs reeds gekend op 27 april (zie [JW]).

17 MAY 99

17 MAY 99

In sommige steden, met zekerheid in Peking,
werd de dollar-stempel reeds ergens in de loop
van mei 1897 in gebruik genomen, en in sommige
anderen steden, ergens in de loop van juni 1897.
De dollar-stempel van Shasi is inderdaad gekend
op een postzegel afgestempeld op 19 mei 1897
(zie [JO-3] pag 45) en is ook gekend met datum
24 mei 1897 op een aangetekende roodband-brief
van Shasi naar Peking (frankering afgestempeld
met dollar-stempel SHASI. 24 MAY 97 (bruin)
en dollar-stempel PEKING. 5 JUN 97 (blauw)
als aankomststempel) (zie [PC-2] pag 131).
De eerste echte ICP postzegels zijn slechts in
augustus 1897 klaar. Ook de datumstempels van
de Customs Post worden in eerste instantie verder
door gebruikt. Zo bij voorbeeld in Hankow
tenminste tot 24 juni 1897 (zie [TK]), in Chefoo
ten minste tot 9 juli 1897 (zie [JO-1] pag 18).

JUN 18 1897

JUN 26 97

De eerste speciaal voor de Keizerlijke Post
ontworpen datumstempels, in Japan besteld,
werden slechts in mei 1897 geleverd. Ze werden
al snel dollar-stempels genoemd omdat de grootte
ervan ongeveer overeenkomt met de grootte van
een Mexicaanse dollar muntstuk, een courant
betaalmiddel in China.
Algemeen kan gesteld worden dat deze grote
“dollar-stempels” veralgemeend in gebruik waren
in de periode begin juli 1897 tot en met einde april
1899 en dat ze daarna in mei 1899 normaliter
werden vervangen door de kleinere standaard

50

De dollar-stempel van Peking is gekend op
meerdere data, in (zwart)-bruin en blauw, in mei
1897, waarbij:
7 mei (zie o.a. [JO-1] pag 35); 11 mei (zie [WU])
(blauw); 15 mei (zie [JB-307]) (bruin); 21 mei
(zie [RP] pag 215); 24 mei (zie[KW-302])
(blauw); 26 mei (zie afbeelding) (bruin); 27 mei
(zie [JB-315]) (bruin)

7 MAY 97 (bruin)

11 MAY 97 (blauw)

24 MAY 97 (blauw)

26 MAY 97 (bruin)
China Filatelie 2021

We vermelden in verband met mei 1897 ook nog
het bestaan van dollar-stempels
PAKHOI. 8 MAY 97 netjes afgedrukt op
blokken van vier (zie [RO] pag 139), maar
waarschijnlijk zijn dit testafdrukken en werd de
dollar-stempel slechts later in Pakhoi in gebruik
genomen (zie [RO] pag 583); en ook
HOKOW. 25 MAY 97 netjes afgedrukt op
blokken van vier (zie [PC-2] pag 112), maar dat
zijn ook maar testafdrukken die in Shanghai
zouden zijn aangebracht (zie [JO-1] pag 13).
Merkwaardig is dat in Shanghai de dollar-stempel
in mei 1897 nog niet volop gebruikt werd. We
zien de customs-stempel van Shanghai nog
doorgebruikt tot en met 1 en 2 juni 1897.

MAR 2 1897

12 JUN 97 (bruin) 21 JUN 97 (bruin)
Volgens de voorschriften diende men bij de
dollar-stempels normaliter zwarte inkt te
gebruiken. De samenstelling van de daarvoor
gebruikte inkt was echter niet steeds dezelfde en
de vele bruine tinten die je kan vinden bij de
dollar-stempels (in het algemeen) zijn waarschijnlijk gewoon het gevolg van (de mate van)
de oxidering van die inkt.
De dollar-stempel van Shanghai bestaat in een
aantal lichtjes verschillende uitvoeringen, zoals
wel duidelijk merkbaar bovenaan in volgende
twee stempels beide van 3 JUN 97.

JUN 1 1897

De dollar-stempel SHANGHAI. 29 MAY 97
(vroegst gekende datum voor Shanghai !) is
gekend op een paartje van de red revenue (met
opdruk 4 cents) zegels (zie [IA-Aaron Li]). Het
is niet helemaal duidelijk of het daar al dan niet
een testafdruk betreft. In ieder geval, vanaf zeker
(1 en) 2 juni 1897 werd in Shanghai de dollarstempel weldegelijk volop gebruikt.
3 JUN 97 (bruin)

1 JUN 97 (bruin)
De dollar-stempel van SHANGHAI. 1 JUN 97
is gekend op een aantal postzegels waarbij een
strip van vier (zie [IA-23]). Ook deze werden
mogelijk nog (voor een stuk) op verzoek
afgestempeld.
Op document noteerden we de dollar-stempel van
Shanghai in ieder geval gebruikt vanaf 2 juni (zie
[PC-1] pag 46: brief van Tientsin naar Leipzig,
met de dollar-stempel SHANGHAI. 2 JUN 97
(bruin) als transitstempel).
In (eind mei en) juni 1897 is die dollar-stempel
van SHANGHAI (zwart)-bruin, nooit blauw.
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In de loop van juni 1897 begonnen nog andere
postkantoren de dollar-stempel te gebruiken:
Kiukiang 1 juni (zie [RS-1 pag 122), ook gekend:
17 juni (zie [PC-1] pag 113) en 20 juni (zie [PC1] pag 166);
Swatow 1 juni (zie [JO-3] pag 46);
Ichang 12 juni (zie [JO-1] pag 24);
Wuhu 3 juni (zie [JB-312]), ook gekend: 12 juni
(zie [JO-3] pag 47), 22 juni (zie [JO-3] pag 47);
Amoy 8 juni (zie [JB-307]*), ook gekend 23 juni
(zie [JO-3] pag 37), 28 juni (zie [PR] pag 215);
Hankow 28 juni (zie [JO-3] pag 40), ook gekend:
29 juni (zie [RS-1] pag 139);
(en misschien ook Kiungchow op 27 juni (zie
[JO-3 ] pag 41)).
Een heel mooi voorbeeld uit deze maand juni
1897 is een brief van Kiukiang naar Boston,
vooruit gefrankeerd met 25 centimes Franse Post
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in China met dollar-stempel KIUKIANG. 17
JUN 97 (bruin) als vertrekstempel en een dollarstempel SHANGHAI.
19 JUN 97 als
transitstempel (zie [PC-1] pag 113).
In ieder geval zullen ook een aantal postkantoren
de dollar-stempel zeker nog niet in mei of juni
gebruikt hebben. Dat kunnen we afleiden uit het
feit dat er van een aantal postkantoren geweten is
dat zij de customs-stempel nog in juli 1897
(sommige ook later) nog steeds aan het gebruiken
waren.
Zo onder meer:
Chefoo 3 juli 1897 (zie [PC-1] pag 72);
Swatow 9 juli 1897 (zie [PC-1] pag 62);
Soochow 27 december 1898 (zie [PC-1] pag
106);
Ningpo 6 februari 1898 (zie (RS-2] pag 842).
We moeten daarbij wel een beetje voorzichtig zijn
met onze conclusies, want in sommige postkantoren werden de (oude) customs-stempels en
de (nieuwe) dollar-stempel wel een tijdje samen
gebruikt.
Onder andere enkele dagen bij
voorbeeld in Swatow (zie [JO-3] pag 46) en
langere tijd in Ningpo (zie [JO-1] pag 30) en
Soochow (zie [JO-1] pag 38).
In de dollar-stempel wordt bovenaan de datum
vermeld volgens de zonnekalender (onze
Westerse (Gregoriaanse) kalender) maar ook de
datum volgens de (Chinese) maankalender is
onderaan vermeld. Dat kan soms nuttig zijn om
bij een moeilijk leesbare stempel of een
onvolledige afdruk toch de datum te kunnen
aflezen.

28 of 29 JUN 97 ?

(maankalender) dag 30

Deze stempel vermeldt bovenaan: onduidelijk is
dat nu 28 JUN 97 of 29 JUN 97 ? en onderaan:
dag 30 (maan)maand 5 jaar 23 (regeringsjaar
Kuang-su), dat is omgerekend 29 juni 1897
Het betreft hier weldegelijk een stempel van 29
juni 1897, waarbij de inkt van de 9 toegelopen is
zodat men kan denken het een 8 zou kunnen zijn!!
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De 8 in een stempel van echt 28 juni is van een
andere vorm.

28 JUN 97

29 JUN 97

(Slechts heel zelden zien we een vergissing bij de
ingestelde datum, zo is er een zeldzaam voorbeeld
van Swatow gekend (zie [JO-3] pag 46), met
bovenaan: 1 JUN 97 en onderaan: dag 1ste
(maan)maand 5 jaar 23, dat is omgerekend 31 mei
1897))
Ter illustratie tonen we verder een selectie van
enkele poststukken met dollar-stempels van
Peking en Shanghai van mei en juni 1897, zowel
bij vertrek, in transit als bij aankomst. We doen
daarbij (noodgedwongen) ook beroep op een
aantal afbeeldingen uit veilingcatalogi.
In mei en juni 1897 zaten heel wat postkantoren
duidelijk met een (tijdelijk) tekort aan postzegels.
Daarom werd in vele gevallen het port cash
betaald in het postkantoor. De Chinese post
bracht dan een stempel PAID aan. Op stukken
internationaal verstuurd kon de afzender ook
eventueel ineens zijn brief frankeren met zegels
van een buitenlands kantoor, daarom vindt men
post vooruit gefrankeerd met zegels van de Franse
post in China of zegels van Hong Kong voor
briefwisseling naar Europa enerzijds en vooruit
gefrankeerd met zegels van Japan voor briefwisseling naar Japan en Amerika anderzijds.
Weinig voorkomend zijn brieven vooruit
gefrankeerd met Duitse postzegels (normaliter
werkte de Chinese post niet samen met de Duitse
post).
Voor documenten verzonden vanuit China kan
dus het port voldaan zijn door cash betaling van
het port door de verzender, een frankering in
Chinese cents of een vooruit frankering met
zegels van een buitenlands kantoor in China.
Wat de bestemming van de brieven betreft zijn er,
in functie van de van toepassing zijnde
posttarieven, 3 hoofdmogelijkheden: ofwel China
/ Hong Kong / Macao, ofwel Japan / USA, ofwel
een van de UPU-landen.
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Documenten met dollar-stempel van PEKING
in mei en juni 1897, bij vertrek en bij aankomst
a) bij vertrek – op gefrankeerde brieven
Zeker in Peking was er zowel in mei als in juni
1897 een groot tekort aan postzegels.
Men vindt namelijk bijna uitsluitend brieven met
een
PAID-stempel
(bruin),
zowel
op
briefwisseling met bestemming China/Hong
Kong/Macao als briefwisseling met bestemming
Japan/USA of een UPU-bestemming.
b) bij vertrek – op cash betaalde brieven (met
PAID-stempel (bruin))

Voor deze brief van Peking naar Leuven betaalde
de afzender 10 cents voor de verzending. Bij
gebrek aan postzegels werd het tweetalig stempel
PAID (bruin) aangebracht (dit stempel was reeds
bij de opstart van de ICP in de postkantoren
aanwezig). De ICP zet daarbij de dollardatumstempel PEKING. 26 MAY 97 (bruin).
De Chinese post kan voor de betaalde 10 cents
een frankering aanbrengen van 25 centimes
Franse Post in China. In Shanghai gebruikt de
Chinese post nog een oude datumstempel
CUSTOMS SHANGHAI op 1 juni 1897 (dit is
waarschijnlijk de voorlaatste dag dat deze
stempel in Shanghai gebruikt werd). De 25
China Filatelie 2021

centimes zegel wordt de volgende dag door de
Franse post in Shanghai afgestempeld. De brief
wordt meegegeven met een Franse pakketboot
van de Ligne N en komt aan in Leuven op 9 juli
1897 (facteurstempeltje 6).
Voor soortgelijke brieven verstuurd vanuit
Peking met bestemming USA of Japan diende de
verzender slechts 5 cents cash te betalen (vanaf 1
oktober 1897 zou dat 10 cents worden). De
Chinese post kan dan de 5 cents vervangen door
5 sen.

Zo kennen we bij voorbeeld deze brief (zie [KW302]) van Peking, via Shanghai en Yokohama
naar US. De verzender betaalde daarvoor cash 5
cents, zie daarvoor opnieuw het tweetalig stempel
PAID. De vertrekstempel is nu PEKING. 24
JUN 97 (blauw) en onderweg is er in Shanghai de
CUSTOMS SHANGHAI in transit gezet. Hier
moest de Chinese post nog slechts een postzegel
van 5 sen aanbrengen (vanaf 1 oktober 1897 zou
dat 10 sen worden) die op 2 juni door de Japanse
post werd afgestempeld.
c) bij vertrek – op vooruit gefrankeerde brieven
Vooruit gefrankeerde brieven (altijd zonder
PAID-stempel) afgegeven aan de Chinese post in
Peking, komen eerder zelden voor. Voor een heel
mooi en speciaal voorbeeld vooruit gefrankeerd
via FPO Shanghai, vinden we in [JO-2] pag 23:
een 10 centimes postwaardestuk van de Franse
Post in China verstuurd vanuit de Chinese post in
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Peking naar Oostende. Dit stuk beelden we af op
de omslag. Daar zien we bij vertrek de dollarstempel PEKING. 18 JUN 97 (blauw) en verder
ook de dollar-stempel SHANGHAI. 23 JUN 97
(bruin) als transitstempel.
De PAID-stempel van PEKING is altijd bruin,
maar de daarbij gebruikte dollar-stempel van
PEKING kan zowel blauw als bruin zijn. In
Peking zullen wel tenminste 4 dollar-stempels
samen in gebruik geweest zijn.
d) bij vertrek – op portvrije brieven
Dienstbrieven verzonden naar China / Hong
Kong / Macao waren portvrij en zijn te herkennen
aan de aanwezigheid van de blauwe stempel I.G.
Mail Matter in ovaal

Documenten
met
dollar-stempel
van
SHANGHAI in juni 1897, bij vertrek en bij
aankomst

Op deze brief (zie [JB-315]) naar Macao zette de
Chinese post in Peking het blauwe stempel I.G.
Mail Matter (I.G.= inspectorate general) om aan
te geven dat het een portvrije dienstbrief betrof,
samen met de dollar-stempel PEKING. 27
MAY 97 (bruin).
Voor briefwisseling naar Macao golden dezelfde
posttarieven als voor inlandse briefwisseling.
Hier was dus helemaal geen frankering nodig
vermits het een dienstbrief was.

a) bij vertrek – op gefrankeerde brieven
In tegenstelling tot Peking was er waarschijnlijk
in (mei en) juni 1897 in SHANGHAI geen (of
zelden) gebrek aan postzegels. Dat leiden we af
uit het bestaan van meerdere met postzegels
gefrankeerde brieven, zowel verzonden tegen
binnenlands tarief (naar China / Hong Kong /
Macao), aan het speciale tarief van 5 cents naar
Japan/USA, of aan het gewone tarief van 10 cents
naar UPU-bestemming.
Op de meeste binnenlands verstuurde brieven van
SHANGHAI is de frankering zelf afgestempeld
met de dollar-stempel, alhoewel het ook voorzien
was om de frankering te ontwaarden met de
pakua-stempel en de dollar-stempel als
aanvulling op de brief aan te brengen.

e) bij aankomst
Zoals te verwachten werd de dollar-stempel van
Peking ook gebruikt als aankomststempel. We
kennen reeds een mooi voorbeeld van 7 mei 1897.
De brief hieronder (zie [SP]) vertrekt op 26 april
1897 vanuit Canton en gaat via Shanghai naar
Peking. Zowel in Canton als in Shanghai werd
nog de CUSTOMS-stempel gebruikt, maar bij
aankomst in Peking werd de dollar-stempel
PEKING. 7 MAY 97 (bruin) geslagen.
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d) bij vertrek – op portvrije brieven
Portvrije dienstbrieven verstuurd vanuit Shanghai
in juni 1897 hebben we voorlopig nog niet gezien
e) bij aankomst
Zoals te verwachten werd de dollar-stempel van
SHANGHAI ook gebruikt als aankomststempel.

Op deze brief (zie [CS]) van Shanghai naar
Chefoo is de frankering van 4 cents (binnenlands
tarief >¼ oz. en <1/2 oz.) afgestempeld met de
dollar-stempel SHANGHAI. 18 JUN 97 (bruin).
Bij aankomst wordt op 21 juni 1897 in Chefoo
nog de Customs-stempel gebruikt.
b) bij vertrek – op cash betaalde brieven (met
PAID-stempel (rood))
Brieven met een rode PAID geslagen bij vertrek
in SHANGHAI zagen we slechts op enkele
documenten met bestemming China / Hong Kong
/ Macao, dus niet op briefwisseling naar Japan /
USA of naar UPU-landen.

Deze brief (zie [PC-5]) werd port betaald
aangetekend verstuurd vanuit Shanghai naar
Kowloon.
Voor Hong Kong golden dezelfde posttarieven
als voor binnenlandse post (De Chinese post
diende hier dan ook geen postzegels van Hong
Kong bij te kleven). Bij vertrek werd de PAID en
R in rood geslagen samen met de dollar-stempel
SHANGHAI. 7 JUN 97 (bruin), op achterzijde
staat een aankomststempel van Hong Kong.
c) bij vertrek – op vooruit gefrankeerde brieven
Vanuit Shanghai vooruit gefrankeerde brieven via
FPO Shanghai, via BPO Shanghai, via JPO
Shanghai zijn blijkbaar niet zo eenvoudig te
vinden.
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Deze inlandse brief (zie [ZA-HK-19]) werd
gefrankeerd met een paartje van de Red Revenue
zegel met opdruk 2 cents (samen 4 cents) en werd
verstuurd vanuit de Chinese post in Chinkiang.
De frankering werd ontwaard met de PAKUA
stempel en een CUSTOMS CHINKIANG werd
op 17 juni op de brief geslagen. De brief gaat naar
Ningo waar ook de dollar-stempel nog niet in
gebruik is (CUSTOMS NINGPO op de
achterzijde).
De brief wordt dan verder
verzonden naar Shanghai. Op de achterzijde van
de brief vinden we de dollar-stempel
SHANGHAI.
20 JUN 97 (bruin)
als
uiteindelijke aankomststempel.
Documenten
met
dollar-stempel
van
SHANGHAI in juni 1897, onderweg
(transitstempel)
Vermits
heel
wat
inlands
verzonden
briefwisseling en zo goed als alle vanuit CHINA
internationaal verzonden briefwisseling via
Shanghai liep vindt men de dollar-stempel van
Shanghai op heel veel post verstuurd in juni 1897
als transitstempel. Dat levert dikwijls leuke
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brieven op vermits de vertrekstempel meestal nog
een CUSTOMS-stempel is.
Die brieven kunnen gefrankeerd zijn, voorzien
zijn van een PAID-stempel (waarschijnlijk erop
duidend dat er een (tijdelijk) gebrek aan
postzegels was), of vooruit gefrankeerd zijn met
zegels van een buitenlands kantoor.
Ook briefwisseling verstuurd vanuit het
buitenland liep heel dikwijls via Shanghai, daarop
vinden wij de dollar-stempel van Shanghai dan
ook als transitstempel terug. Daar vinden we
dikwijls
leuke
brieven,
vermits
de
aankomststempel meestal nog een CUSTOMSstempel is.
a) onderweg - op binnenlandse briefwisseling
b) onderweg - op briefwisseling naar Japan /
USA

postzegel van 5 cents (opdruk op 5 canderin). In
Foochow was de dollar-stempel begin juni 1897
nog niet in gebruik genomen en daarom werd nog
de CUSTOMS FOOCHOW stempel gebruikt. In
Shanghai wordt op achterzijde de dollar-stempel
SHANGHAI. 5 JUN 97 (bruin) in transit
geplaatst. De 5 cents werd door de Chinese post
vervangen door 5 sen en de brief werd op 11 juni
1897 doorgegeven aan de Japanse post in
Shanghai. Via Yokohama en Vancouver komt de
brief tot in Waterbury Conn. op 7 juli 1897.
Vergelijkbaar met deze gefrankeerde brief vindt
men ook cash betaalde brieven (met PAIDstempel) waarbij de Chinese post een frankering
aanbrengt van 5 sen (Japan), een voorbeeld van
zo’n PAID-brief verzonden vanuit Peking werd
reeds hoger besproken.
De verzender kon eventueel ook vooruit
frankeren met 5 sen.
c) onderweg - op briefwisseling naar UPUlanden, via de FPO

Deze brief (zie[HA]) is een schitterend voorbeeld
van de correcte toepassing van het 5 cents tarief
voor brief met bestemming USA. De brief werd
vanuit Foochow verzonden, gefrankeerd met een
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Op deze brief van Ningpo naar Darmstadt kleefde
de afzender een postzegel van de Franse post in
China van 25 centimes en gaf die aldus af aan de
Chinese post in Ningpo die op 14 juni de bruine
datumstempel CUSTOMS NINGPO plaatste. De
Chinese post bracht de brief naar Shanghai en
gebruikte de dollar-stempel SHANGHAI. 15
JUN 97 (bruin) als transitstempel en gaf de brief
af op het postkantoor van de Franse post in
China Filatelie 2021

Shanghai. Daar werd de frankering afgestempeld
op 16 juni en vertrekt de brief naar Darmstadt
waar die toekomt op 27 juli 1897. De briefomslag
heeft op de achterzijde een droogstempel Custom
House Ningpo.
In Ningpo werd de dollar-stempel waarschijnlijk
in juni nog niet in gebruik genomen.

Japanse post. Ook op deze brieven zal een dollarstempel van Shanghai gezet zijn.
f) onderweg - op briefwisseling naar UPUlanden, via de DPO

d) onderweg - op briefwisseling naar UPUlanden, via de BPO

Op deze brief (zie [ZA-The Beckeman
Collection]) verzonden op 21 juni 1897 vanuit
Hankow naar Wenen kleefde de afzender samen
10 cents HK en gaf die af op de Chinese post in
Hankow, waar op 21 juni 1897 de dollar-stempel
nog niet in gebruik genomen was. Daarom werd
een vertrekstempel CUSTOMS HANKOW
aangebracht. Toegekomen in Shanghai werd
dollar-stempel SHANGHAI. 24 JUN 97 (bruin)
in transit geplaatst. De brief werd doorgegeven
aan de Britse post in Shanghai die de frankering
ontwaardde. Toegekomen in Wenen werd hij nog
verder doorgezonden naar Baden.
e) onderweg - op briefwisseling naar UPUlanden, via de JPO
Wanneer brieven, niet bestemd voor Japan/USA
maar voldoende werden vooruit gefrankeerd met
10 sen (Japanse postzegels), kon de Chinese post
deze brieven ook in Shanghai doorgeven aan de
China Filatelie 2021

Op deze brief van Tientsin naar Crossen kleefde
de afzender een Duitse zegel van 20 Pf en gaf die
aldus af aan de Chinese post in Tientsin die op 31
mei de blauwe datumstempel CUSTOMS
TIENTSIN plaatste. De Chinese post bracht de
brief naar Shanghai en gebruikte de dollarstempel SHANGHAI. 3 JUN 97 (bruin) als
transitstempel en gaf de brief af op het
postkantoor van de Duitse post in Shanghai. Daar
werd de frankering afgestempeld op 4 juni en
vertrekt de brief naar Crossen (Elster) (10.7) waar
die wordt doorgestuurd naar Baden Baden (11.7).
In Tientsin werd de dollar-stempel waarschijnlijk
in juni nog niet in gebruik genomen.
Een zeldzaam voorbeeld van briefwisseling die
door de Chinese post wordt doorgegeven aan de
Duitse post.
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g) onderweg – op briefwisseling vanuit het
buitenland

Deze brief (frankering (25 centimes) op voorzijde
afgevallen) werd in mei 1897 van Brussel (met op
achterzijde een sluitzegel met propaganda voor de
Internationale tentoonstelling in Brussel) naar
Hankow gestuurd, met het verzoek die eventueel
verder te zenden.
Via Marseille (6 mei) belandt deze op 11 juni bij
de Franse post in Shanghai. Daar wordt hij
doorgegeven aan de Chinese post die de dollarstempel SHANGHAI. 12 JUN 97 (bruin)
plaatste en de brief naar Hankow bracht. In
Hankow is midden juni de dollar-stempel nog niet
in gebruik genomen, vandaar de twee CUSTOMS
HANKOW stempels van 16 en 18 juni 1897.
Uiteindelijk moet de brief nog naar Peking. Op
achterzijde is aangeduid dat de betrokkene de
brief slechts op 10 augustus echt gekregen heeft.
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Cancellation of China, part 1”, 1989
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Zegels voor militaire post en veldpost in China
Johan Sevenhuijsen
Uit de praktijk van de wereldoorlogen in Europa
is het fenomeen veldpost natuurlijk bekend.
Contact tussen de ver van huis gelegerde soldaat
en zijn thuisfront werd van groot belang geacht
en er werd dan ook gericht gewerkt aan het
opzetten van een systeem daarvoor. Militairen
(zeker de lagere rangen) kregen veelal
portvrijdom en er was een netwerk van
veldpostkantoren die met de troepenbewegingen
mee reisden; de post werd afgestempeld met
genummerde veldpoststempels die de locatie van
de militaire eenheid niet onthulden. In China
heeft natuurlijk ook een vergelijkbare situatie
bestaan, zeker in de periode van oorlog met
Japan en ook in de tijd van burgeroorlog daarna.
Hoe was het contact met het thuisfront daar
geregeld?
De literatuur hierover is schaars (zie
literatuurlijst), maar daaruit komt het hieronder
beschreven beeld naar voren. We gaan daarbij
niet verder in op de veldpost van de diverse
buitenlandse (bezettings)legers in China (die al
begon vanaf de Bokser opstand in 1900, maar die
later vooral ook de Japanse veldpost omvat).
Periode van de Republiek
In de periode totdat de Japanse oorlog zich over
China verspreidde is er weinig gedaan aan het
opzetten van een militair postsysteem. Daarna
veranderde dat. Bij het opzetten van het systeem
werd gekeken naar de praktijk in Europa en
Amerika. Er was in de periode vanaf 1936 geen
portvrijdom voor militairen en er werd gebruik
gemaakt van de reguliere zegels. Wel werd de
post afgestempeld met een stempel voor militaire
post. Hieronder enkele voorbeelden van die
stempels, die bestonden met het inschrift
‘Tijdelijk kantoor’ en met het inschrift ‘Militaire
Post’ en een nummer.

Er ontstond een systeem met honderden van die
kantoren en sub-kantoren elk met een eigen
nummer.
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Gebruik van stempel “militaire post” op brief dd
23.IX.40

In een later stadium, vanaf eind 1942, maakte de
inflatie het postverkeer duurder en werden zegels
voor deze veldpost van een overdruk voorzien. In
eerste instantie werden zegels van 8 en 16 c
overdrukt met de karakters 郵 軍 (you jun) voor
militaire post; toen dat vanwege inflatie nodig
werd, werden de zegels van 50 c en $ 1 en $2
overdrukt.

De verkoop vond plaats via de hoofdkwartieren
van regimenten en divisies. De militairen konden
enkele zegels per maand kopen tegen gereduceerd
tarief. In eerste aanleg werden de zegels centraal
voor heel China overdrukt, later werden
opdrukken in de verschillende provincies
(Chekiang, Hunan, Hupeh en Kiangsi) gemaakt.
De zegels zijn in de SG catalogus te vinden als
M675-87 en in de Chan M 1-12. Toen de inflatie
te snel ging om bij te houden werd begin 1945 een
zegel voor militaire post zonder waardeaanduiding uitgegeven, waarop een postbode de
zien is die post bezorgt aan soldaten in de
loopgraaf. Dit werd aan de militairen verkocht op
basis van de posttarieven op dat moment. Dit
zegel is ook bekend met een overdruk voor
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gebruik in de Noordoostelijke provincies, waar de
waarde van de munteenheid afweek van die in de
rest van het land.

binnenlandse post tarief zonder luchtposttoeslag.
De brieven werden gefrankeerd met het normale
geldende zegel en die werd afgestempeld met het
normale stempel op het dichtstbijzijnde
postkantoor.

Zegel van 1945 en opdrukken voor NO China

Merkwaardig genoeg is er niet of nauwelijks post
bekend waarop deze zegels ook daadwerkelijk
gebruikt zijn.
Voor post naar familie in de (door Japan) bezette
gebieden was er een aparte regeling. Die post
mocht niet herkenbaar zijn als van militairen
afkomstig. Daarom werd de post ongefrankeerd
ingezameld en de soldaat moest 16 c betalen voor
elke brief. De post voor bezet gebied werd dan
met een nummerstempel voor een ‘tijdelijk
kantoor’ naar een gewoon postkantoor gebracht,
daar gefrankeerd en gestempeld. Het leger paste
het eventuele verschil tussen de bijdrage van de
militair en het geldende posttarief bij.

Luchtpostbrief uit Wangkuchen dd 21.IV.48,
gereduceerd tarief met stempel ‘gezinspost’ onder de
zegels

De Volksrepubliek
In de periode van de burgeroorlog die vooraf ging
aan de stichting van de Volksrepubliek
organiseerde het Volksleger uiteraard ook een
systeem van veldpost. De soldaten van dat leger
genoten wel portvrijdom. Het postsysteem aan die
kant had ook zijn eigen stempels en er waren
speciale enveloppen voor de veldpost die bedrukt
waren met “Militaire post, portvrij” in een kader
met een ster. Daarvan zijn vele uitvoeringen
bekend.
In augustus 1953 werden militaire postzegels
uitgegeven met een waarde van $800. Militairen
zouden er daarvan twee per maand gratis krijgen.

Brief van 14.XI.44 uit Fancheng met ‘tijdelijk
kantoor 36’ (ontvangst)stempel 15.XI.44

Medio 1947 werd een regeling ingevoerd waarbij
soldaten in staat werden gesteld brieven tegen een
gereduceerd tarief naar huis te sturen zonder
gebruik te maken van speciale militaire
postzegels. Eenheden werden geïnstrueerd om
stempels te maken met de tekst "Militaire Post
Gezins Brief" Deze stempels werden aangebracht
bij de eenheid van de afzender als bewijs dat de
brief recht had op vervoer tegen het geldende
verlaagde tarief voor post van militairen.
Wanneer er een luchtdienst was, werden de
brieven per vliegtuig vervoerd tegen het
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In oktober 1954 werden ze echter weer ingetrokken. Het oranje zegel (voor de landmacht) is
inderdaad in omloop gekomen; er zijn ook paarse
zegels (voor de luchtmacht) en blauwe zegels
(voor de marine) gemaakt, maar die kwamen
nooit in omloop en zijn ook in ongebruikte staat
uiterst zeldzaam. Maar ook post met het oranje
zegel komt niet of nauwelijks voor. De zegels in
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verzamelingen zijn naar het schijnt pas na de
geldhervorming van 1955 op de markt gekomen.
Tussen 1950 en 1958 was er een Chinees
‘vrijwilligers’leger actief in Korea. Ook daarvan
is veldpost bekend met portvrije brieven met
speciale stempels.

trouwens ook gebruikt werd voor militaire
dienstpost.
Vanaf 1 april 1969 moesten soldaten echter weer
port betalen. Maar vanaf 1 augustus 1984 werd de
praktijk van portvrijdom en het gebruik van
driehoekige stempels, nu alleen voor de
particuliere correspondentie van dienstplichtige
militairen, weer in ere hersteld. Voor die zelfde
correspondentie werd op 1 augustus 1995 een
speciale postzegel van 20 f uitgegeven.

Militaire brief van Chinees vrijwilligerscorps in
Korea dd 13.VII.54

Van 1 september 1957 tot 31 maart 1969 hadden
militairen weer portvrijdom voor gewone brieven
en briefkaarten.

De Stanley Gibbons meldt dat dat voor een
experiment was waarbij deze zegels werden
verstrekt aan militairen in bepaalde provincies.
Die proef werd op 1 augustus 1996 beëindigd en
er werd terug gegaan naar het gebruik van de
“portvrije post” stempels.
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Gelegenheidsstempel
Portvrije brief van militair
dd 12.XII.19??. Hiernaast
het stempel vergroot.

Hun
correspondentie
kreeg een driehoekig
rood stempel ‘Portvrije
Militaire Post’, dat
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Gebruikt op 25.X.52 ter
gelegenheid van de 2e
jaardag van het Chinese
vrijwilligerscorps in de
oorlog in Korea. Gebruikt
in verschillende plaatsen;
de plaatsnaam staat boven
de datum 10-25.
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De Bokseropstand
Johan Sevenhuijsen
In het vorige nummer van ons blad besteedde ik
aandacht aan de Taiping opstand, een grote
opstand met enorme gevolgen uit de 19e eeuw. Dit
keer gaat het om een iets recentere en ook
bekendere opstand, die voor de geschiedenis van
China in de wereld ook grote gevolgen heeft
gehad. In de recente bijeenkomst van onze club in
Utrecht vertelde Jozef Wagemakers erover naar
aanleiding van enkele door Hendrik Oranje
meegebrachte poststukken.
Achtergrond
De Bokser opstand had zijn wortels in de Chinese
provincie Shandong. Aan het eind van de 19e
eeuw werkten een aantal factoren samen die
zorgden voor onrust onder de bevolking. Ten
eerste speelde een rol dat Westerse missionarissen, die na het einde van de 2e Opiumoorlog
vanaf 1860 toegang tot China hadden gekregen,
nogal eens hun invloed op hoge functionarissen
gebruikten om het persoonlijk belang van hun
bekeerlingen te bevorderen. Dat leidde er
bijvoorbeeld toe dat het voordelig was voor
misdadigers om zich te bekeren, zodat zij hun
straf konden ontlopen. Zij hadden ‘behoefte aan
bescherming tegen de wet’, vonden de
missionarissen. Ook konden hele families zich tot
het christendom bekeren zodat ze steun kregen in
een conflict over landeigendom. De gevestigde
sociale orde werd daardoor verstoord. Bovendien
was er sprake van langdurige droogte en
misoogsten, die zorgden voor hongersnood.
In Shandong was er een zekere traditie van
groepen die het beoefenen van traditionele
vechtsporten combineerden met het verdedigen
van de gemeenschap tegen aanvallen van buiten.
Die groepen keerden zich vanaf 1895 tegen de
missionarissen. In de loop van enkele jaren
groeide die beweging en keerde zich primair
tegen buitenlanders en christelijke bekeerlingen.
De beweging groeide uit en daarin kwamen de
“Vuisten der Gerechtigheid en Eensgezindheid”
bovendrijven (vandaar de benaming Boksers voor
de opstandelingen).
Eind 1897 werden twee Duitse priesters
vermoord, wat de Duitse keizer als aanleiding
gebruikte om een deel van China te bezetten. Hij
stuurde een troepenmacht om een baai aan de
zuidkust van Shandong, rond Jiaozhou
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(Kiautschou in het Duits) te bezetten en dwong de
Chinese regering de Duitsers daar een kolonie te
laten vestigen. Dat leidde tot een golf van claims
van andere landen, zoals Engeland, Frankrijk,
Rusland en Japan om ook delen van China onder
controle te krijgen.

“Nog een flinke zet en de kolos ligt in stukken”

De afgebeelde kaart laat dat treffend zien. Het
keizerrijk onder de Qing dynastie kwam daardoor
onder zware druk te staan en kon weinig
weerstand bieden aan buitenlandse eisen. Er was
grote verdeeldheid in regeringskringen over de
vraag of in die situatie voor verzet of diplomatie
gekozen moest worden.
Verloop van de opstand
De keizerin-weduwe Cixi koos in 1900 duidelijk
voor verzet en bood steun aan de Bokser
beweging, die intussen verder was gegroeid en de
leus ‘Steun de keizer, vernietig de
vreemdelingen’ hadden aangenomen. Vanaf dat
moment breidde de onrust zich sterk uit, ook in de
richting van Peking en er werden zo’n 500
buitenlanders, vooral missionarissen, vermoord.
In juni werd de situatie voor buitenlanders in
Peking penibel en werd een internationale
troepenmacht van 435 mariniers gevormd om de
Legatiewijk in Peking te verdedigen. Daar namen
een kleine 500 buitenlanders en zo’n 3000
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Chinese christenen hun toevlucht. Op 20 juni
1900 werd de Duitse gezant Von Ketteler gedood
en op 21 juni verklaarde Cixi de oorlog aan alle
buitenlandse machten. Die oproep werd maar
door een deel van het leger gevolgd, en de
zuidelijke provincies van China verklaarden zich
neutraal in het conflict. Delen van het leger
bestreden juist de Boksers, zoals onder Yuan Shikai in Shandong.

Nasleep
Dat betekende in praktijk het eind van de Bokser
opstand, maar niet het eind van de buitenlandse
aanwezigheid. In tegendeel. Het mobiliseren van
Duitse troepen en verschepen daarvan naar China
(naar aanleiding van de dood van de Duitse gezant
in Peking) ging door, zoals blijkt uit deze kaarten
uit augustus en september 1900.

Bokser-soldaat

Maar in Peking werd de legatiewijk omsingeld
door Boksers en Chinese troepen, een belegering
die uiteindelijk tot 14 augustus duurde.
Inmiddels was een internationale troepenmacht
gevormd waaraan werd deelgenomen door
Japanse, Russische, Britse, Franse, Amerikaanse,
Duitse, Oostenrijks-Hongaarse en Italiaanse
troepen. Nederland deed met beroep op zijn
neutraliteit niet mee, maar stuurde wel 3 kruisers
om de Nederlandse burgers te beschermen.

“Volle kracht vooruit naar China”, veldpostkaart
van Bremen naar Frankfurt

Gevechten tussen Boksers en Westerse troepen

Veldpostkaart naar militair aan boord van het
marineschip ‘Cöln’, ‘momenteel aan de rede van
Taku’

Die troepenmacht vocht zich vanaf juli 1900 een
weg naar Peking, waar hij op 14 augustus
aankwam. Op 15 augustus vertrok Cixi heimelijk
uit Peking naar Xian.

Keizer Wilhelm maande zijn troepen aan zich in
China de zelfde reputatie te verwerven als de
Hunnen in Europa, zodat geen Chinees het ooit
meer zou wagen een Duitser scheef aan te kijken.
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Dat is de reden dat Duitsers in de volgende
Wereldoorlogen vaak als ‘Huns’ werden
aangeduid.

de legaties door buitenlandse troepen te mogen
beschermen. Maar Cixi kon op de troon blijven.

“Vernielde villa’s in Paitaho”

Na hun aankomst in China was er geen sprake
meer van gewapend conflict, dus zetten de
troepen zich ertoe om willekeurige Chinese
dorpen te beschieten, zoals ook blijkt uit de door
Duitsers uitgegeven ansichtkaart. Ook werden
vele Chinezen zonder verder proces als Boksers
geëxecuteerd en plunderen gebeurde op
uitgebreide schaal. Bij de Britse legatie werd elke
middag een veiling van geroofde goederen
gehouden, de bron van vele Chinese
kunstschatten in Europa.

“Den Siegreichen Streitern China 1900-1901”

Uiteindelijk werd tot 1939 door China een bedrag
betaald dat, naar de huidige waarde, ruim 60
miljard Euro groot was.
Deze afgang van de keizerlijke hoogheden zou de
steun van de bevolking helemaal doen
wegkwijnen. Bovendien zou het verzet tegen
hervormingen door Cixi het besef doen groeien
dat China enkel uit het slop zou kunnen raken
door een republiek te worden, wat dan ook in
1911 gebeurde.
Inmiddels bracht de hele episode de westerse
machten tot het besef dat het koloniseren van
China tot uitzichtloze problemen zou leiden; de
doelen konden ook bereikt worden door het
gebruiken van de plaatselijke machthebbers: “het
volk is bang voor de machthebbers, de
machthebbers zijn bang voor de buitenlanders en
de buitenlanders zijn bang voor het volk”, zo
luidde de samenvatting.

Overwinnnings-defilé van buitenlandse troepen in de
verboden stad in Peking

Na terugkeer uit China kregen de militairen
herinneringsmedailles, zoals de hiernaast
afgebeelde Duitse medaille, waarop de Duitse
adelaar de Chinese draak bedwingt.
In september 1901 werd tenslotte het
Bokserprotocol getekend, waarbij China over de
periode tot 1940 voor 450 miljoen taels (17.000
ton) zilver aan herstelbetalingen moest doen en
de geallieerden het recht verkregen om
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In postaal opzicht is de nasleep van de
Bokseropstand in ons blad wel vaker aan de orde
geweest, bijvoorbeeld in de artikelen over de post
van de Gezantschapswachten in de nummers 192
en 195.
Literatuur:
Wikipedia
"Deux heures moins le quart...." sur le
soulèvement des Boxers à Pékin et sa repression,
publicatie van de Franse studievereniging China,
2021
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Nog een keer bijzondere stempels uit Shanghai
In ons blad nummer 195 (december 2020) schreef
ik over de opvallende stempels in drie
compartimenten die op post naar Shanghai te
vinden zijn. Toen schreef ik al dat het laatste
woord er nog niet over gezegd was en dat Jozef
Wagemakers zijn studie zou voortzetten. Al
sneller dan gedacht weet hij nu het laatste
puzzelstukje te leveren dat bevestigt dat de
hypothese uit het vorig artikel inderdaad klopt.
De veronderstelling uit het vorig artikel was dat
het stempel toont op welke dag en door welke
ploeg het poststuk in de postbus op het
hoofdpostkantoor van Shanghai is gedeponeerd.
Daarbij was duidelijk dat post die aan een
straatadres was geadresseerd in praktijk ook via
de postbus bezorgd werd wanneer het ging om
een bedrijf dat over een postbus beschikte.
De nieuwe ontdekking van Jozef is het best te
tonen aan de hand van twee brieven aan het zelfde
adres, de een van augustus de ander van
september 1947. In geen van de gevallen is er een
vermelding van een postbus maar van ander
materiaal weten we dat de Standard Vacuum Oil
Company Postbus 154 heeft.

index xiang (箱) een afkorting van youzheng
xinxiang (郵政信箱) de Chinese term voor een
postbus. Als voorbeeld hiernaast het adres van
een boekhandel
in Chinees en
Engels. In het
Chinese adres
zijn deze karakters te zien aan het begin van de 2e regel, voor die
van de getallen 955.

Luchtpostbrief van Canton 5.9.47 naar Shanghai;
aankomststempels Shanghai 6.9.47, 22 uur en
‘xiang’ postbusstempel van 7.9.47, 9 uur

Locale brief in Shanghai, 1 augustus 1947 met
soochow stempel ‘chia’ van 1 augustus

De eerste brief heeft als bevestigingsstempel een
van de "soochow number"-stempels, de tweede
brief heeft een "gewoon" datum stempel met
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De laatste datum voor de
soochow stempels is op
dit moment 28 augustus
1947 (met mogelijk
een uitloop tot begin
september) en de eerste
datum voor het "xiang"
stempel is 4 september
1947 (zie scan). Slechts
6 dagen nog ongewis. Er kan dus weinig twijfel
meer zijn dat deze stempels gebruikt zijn
als sorteer/afleverdatum-stempels
voor
de
postbus afdeling. Rond 1 september 1947 werd
overgestapt van oud naar nieuw model. Geen
enkele connectie met censuur, zoals in andere
literatuur werd verondersteld.
Johan Sevenhuijsen
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Boekbesprekingen
De afgelopen tijd is door onze Duitse
zustervereniging een aantal boeken gepubliceerd
die het zeker verdienen hier besproken te worden.
Onze bibliothecaris doet dat hieronder. Alle
boeken zijn in Duits en Engels.
Gespecialiseerde catalogus van de lokale post
van Shanghai (1865-1897)
door Wolfgang R. Balzer
Voor het eerst is een
tweetalige Duitse en
Engelse
catalogus
van de lokale post
Shanghai voor de
jaren 1865 tot 1897
gepubliceerd.
Alle zegels zijn
afgebeeld in kleur en
in originele grootte.
Bekende en zichtbare
afwijkingen worden
vergroot afgebeeld.
Overdrukken worden
afzonderlijk getoond indien nodig voor meer
duidelijkheid.
Bovendien
zijn
alle
postwaardestukken
en
krantenomslagen
opgenomen.
De overzichtelijke catalogus toont alle
verschillende soorten uitgaven en geeft de
marktprijzen in euro, voor zover beschikbaar.
De catalogus geeft ook een overzicht van de
kenmerken om de echtheid van de grote en kleine
draken te bepalen en toont een aantal
vervalsingen van deze zegels. Inbegrepen is een
kaart van het gebied, een overzicht van de
historische achtergrond en kruisverwijzingstabellen naar andere catalogi.
Dit boek is op dit moment de beste publicatie op
dit terrein. Keurig alle "printings" van de
Shanghai grote draken, volledig overzicht van de
postal stationary en als belangrijkste extra een
overzicht van de bekende vervalsingen. Dit
laatste maakt het boek zijn prijs alleen al waard.
Het gaat om informatie die je niet snel elders zult
vinden. Zonder meer een aanrader voor iedereen
die de Shanghai Local Post verzamelt.
De catalogus heeft een formaat van 15,3 x 21,4
cm, 156 bladzijden en kost 16 Euro incl.
portokosten.
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Gespecialiseerde catalogus van de Chinese
verdragshavens (1893-1898)
door Wolfgang R. Balzer
Dit is de eerste
tweetalig DuitsEngelse catalogus
van de uitgiften
voor de Chinese
Verdragshavens in
de periode 189398.
Alle zegels zijn
afgebeeld in kleur
en op originele
grootte. Bekende
variaties
van
uitgiften worden vergroot getoond. Overdrukken
zijn apart vastgelegd voor meer duidelijkheid.
Bovendien zijn alle postwaardestukken en
krantenomslagen inbegrepen.
Deze catalogus beschrijft alle bekende
verschillende soorten emissies en geeft de
marktwaarden in euro, voor zover beschikbaar.
Het werk omvat een kaart van het gebied, een
overzicht van de historische achtergrond en
kruisverwijzingstabellen naar andere catalogi
(Michel, Chan, Stanley Gibbons, Scott etc.).
Dit is een gewone (goede) catalogus van alle
andere lokaalposten, inclusief postwaardestukken. Alle bekende afwijkingen worden
genoemd. Aardig is dat ook de (bogus) uitgiften
van Tientsin en de lokaalpost van Weihaiwei
getoond worden. Voor echte specialisten blijven
de door onze vereniging uitgegeven Handboeken
van Hendrik Oranje voorlopig nog de maatstaf.
De catalogus heeft een formaat van 15,3 x 21,4
cm, 156 bladzijden en kost 16 Euro incl.
portokosten.
De Mysterieuze Achthoek
door Carla Michel
Carla Michel presenteert in dit boek haar
classificatie en het verhaal van de Chinese
achthoekige Taxe-Perçue (port betaald) stempels.
Bij het sorteren van de enveloppen uit de
Volksrepubliek China in haar verzameling
ontdekte zij een aantal enveloppen zonder
postzegels,
maar
met
ongebruikelijke
achthoekige Taxe-Perçue stempels.
De meeste van dergelijke enveloppen zijn
ongetwijfeld in de prullenbak beland omdat
postzegelverzamelaars ze niet interessant zouden
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vinden. Michel is er echter in geslaagd iets groots
te maken uit schijnbaar niets, en heeft een
gemakkelijk te begrijpen en goed geïllustreerd
boek over deze stempels gemaakt.
Zij introduceert haar
typeringsschema van
deze stempels en haar
boek
geeft
een
uitgebreide
samenvatting en de huidige
stand van zaken van dit
onderzoek. Het systeem
van de zes basistypen
en hun subtypen is in
haar
boek
goed
gedocumenteerd met
meer
dan
500
illustraties waaronder voornamelijk voorbeelden
uit haar uitgebreide en unieke collectie. Michel
heeft veel speurwerk verricht om de oorsprong en
de evolutie van deze poststempels op te sporen.
De stempels waren waarschijnlijk gemodelleerd
naar poststempels van particuliere financiële
diensten die de overdracht van geld van Chinezen
naar het buitenland organiseerden, maar later
vond de achthoek toepassing in binnenlandse en
internationale post, en zelfs in geheime
correspondentie.
Een bijzonder kenmerk is de informatie over de
afzonderlijke provincies en autonome regio's, en
de documentatie van de talen van de etnische
minderheden die op de poststempels voorkomen.
Het boek is hoofdzakelijk in het Duits
geschreven, maar heeft uitgebreide Engelse en
Chinese vertalingen voor belangrijke passages,
wat het boek tot een waardevolle bron maakt.
Voor de liefhebber van dit type stempel is het
boek een "must" maar voor de doorsnee
verzamelaar is het misschien iets te vergaand.
De catalogus heeft een formaat van 15,3 x 21,4
cm, 242 bladzijden en kost 18 Euro incl.
portokosten.
De originelen en herdrukken van
postzegeluitgiften van China 1949-1955
door Otmar Spring en Walter Haveman

de

Sinds hun ontstaan is het onderscheiden van
originelen en herdrukken van de vroege
postzegeluitgiften van de Volksrepubliek China
een terugkerend probleem geweest voor
verzamelaars, handelaars en veilingmeesters.
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Dit tweetalige essay
geeft een uitgebreid
overzicht
van
de
productiegeschiedenis,
de kenmerken en de
eenduidige tekens voor
het determineren van
deze postzegels. Het
vormt een uniek en
diepgaand overzicht
van
eerdere
overzichten uit allerlei
bronnen. Bovendien
werden nieuwe onderscheidende kenmerken voor
de differentiatie van de kritieke uitgiften zonder
geheime merktekens of perforatieverschillen
beschreven en geïllustreerd. Dit omvat zowel
papierkenmerken als de toepassing van UV-licht.
Alle 16 uitgaven zijn in kleur afgebeeld en
typische kenmerken zijn uitvergroot. De
beschrijvingen en bijschriften van de figuren zijn
in het Engels en Duits om deze informatie te delen
met China filatelisten over de hele wereld.
Dit boekje over eerste en tweede drukken is
prima. Het geeft de huidige stand van de kennis
op dit onderwerp aan. Gebruik van UV-licht voor
sommige van de "moeilijke" gevallen is een plus.
(Eigen onderzoek met UV jaren geleden leverde
gemengde resultaten op. Bij gebruikte
exemplaren verstoort de opgeloste gom een goede
interpretatie). Jammer is dat hij zich beperkt tot
de uitgiften van 1955, interessant zou daarnaast
een overzicht van de latere "neu drucken" zijn,
zoals de frankeerseries uit 1955, 1962, en 1964.
Voor de buitenlandse markt zijn deze zegels later
in grote aantallen bijgedrukt (alles met opgedrukt
stempel).
Ook voor deze publicatie geldt: prima, de
aanschaf zeker waard als je de vroege PRC zegels
verzamelt.
De brochure heeft een formaat van 15,3 x 21,4
cm, 96 bladzijden en kost 16 euro incl.
portokosten.
Voor bestellingen kunt u contact opnemen met
B.W. Haveman, haveman@gmx.de, of Tel. 00497361-37107
Hij spreekt Nederlands, Duits en Engels.
Voor de betaling kunt u gemakkelijk van een
Nederlands IBAN-nummer naar een Duits IBANnummer overschrijven.
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Polluxstraat 4
9801 VR Zuidhorn
Tel: 06-53858039
E-Mail:
info@dandotra.com
Nu wij onze veilingen niet meer organiseren
bieden wij ons materiaal aan op de verkoop-site
van DELCAMPE. Wij hanteren nu vaste prijzen
voor al ons te koop aangeboden materiaal. Via
www.dandotra.com kunt u rechtstreeks naar het
aangeboden materiaal. Verkoop en afhandeling
vind plaats onder de naam ‘HOLLANDSALE’.
Wij zien U graag weer eens terug.
Op dit moment hebben wij een aanzienlijke
hoeveelheid boeken en catalogi te koop. Wij
bieden U dit rechtstreeks aan voordat het op
internet te koop word aangeboden. Veel van deze
literatuur is slechts eenmalig uitgegeven en vaak
moeilijk te vinden. Portokosten zijn extra. Mail of
bel ons met uw bestelling.
Japanese Post Offices in China and Manchuria. John
Mosher. 1978. 230 pagina’s. Harde kaft. Engels.
EURO 45.00
Cancellations of Hong Kong. The First 100 Years
1841-1941. Hans Schoenfeld. 1989. 164 pagina’s.
Harde kaft. Engels. EURO 50.00

List of Taiwan Post Offices and Agencies. Ministry of
Comunications. 1961. 66 pagina’s. Engels / Chinees.
EURO 6.00
Das Post- und Fernmeldewesen in China. Post Über
10 000 Meilen – Lebensadren Eng Verknüpft. Claus
Seelemann. 1992. 402 pagina’s. Duits. EURO 12.50
The Crown Colony of Wei Hai Wei 24 May 1898 to 1
October 1930. Michael Goldsmith. 1985. 42 pagina’s.
Engels. EURO 15.00
Katalog der lokalen Überdruckmarken der
Mandschurei 1945-1974. H.Oulehla. 1974. 118
pagina’s. Duits. Herdruk ? in ringband. EURO 10.00
Die Briefmarken von Manschukuo. Helen Kingsbury
Zirkle. 1964. 36 pagina’s. Duits. EURO 5.00
Nepal Postal Stationary. Dick van der Wateren. 1995.
110 pagina’s. Engels. EURO 20.00
HONG KONG, Japanese Occupation and Mr. H.da
Luz. Ming W. Tsang. 1995. 118 pagina’s. Engels.
EURO 20.00
A Stamp History of China’s Liberated Areas.
Complete set van 8 delen met harde kaft. Chinees /
Engels. EURO 125.00
A Historical Survey of Postage Stamps, Postmarks &
Postage Rates of Taiwan (1945-1949). 2 delen. Paul
Ke-Shing Chang. 760 pagina’s. Engels / Chinees.
EURO 30.00
History of Postal Cancellations of China. 10 delen.
Paul Ke-Shing Chang. 1989-1995. Harde kaften.
Engels / Chinees. EURO 700.00
A Study of Postage Rates of China. 3 delen. Paul KeShing Chang. 1998. Harde kaften. Engels / Chinees.
EURO 200.00

Publicaties van Yen Ping-sei
Heel bijzonder nieuws van het boekenfront! De belangrijkste auteur over de posthistorie van de tijd van
keizerrijk en vroege republiek, Yen ping-sei, heeft al zijn boeken op de website van John Bull gezet.
Een van de belangrijkste verzamelingen die er zijn van de periode van pakweg 1897-1920. Bij elkaar 52
publicaties, ca. 11 GB aan informatie van het allerhoogste niveau. Gratis en voor iedereen toegankelijk
om op het Web te lezen en/of te downloaden. Jozef Wagemnakers vindt het de belangrijkste gebeurtenis
op het gebied van laat keizerrijk / vroege republiek sinds de publicatie van de boeken van Chang. Je kunt
de bestanden vinden op jbull.com onder het kopje "Yen's Philatelic Corner"
Gelegenheidsvelletjes Olympische Winterspelen 2022
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China
Fujian Tulou.
(4-1) Zhengsheng gebouw.
(4-2) Eryi gebouw.
(4-3) Tianluokeng cluster.
(4-4) Chengqi gebouw.
De vier zegels van 1,20 yuan zijn uitgegeven in
twee vellen met 2 keer 6 zegels per vel en een
minivel met twee series.
17 april – serie 2021-6
Chinese luchtmacht.
(4-1) J-20 Stealth gevechtsvliegtuig.
(4-2) Militair transportvliegtuig.
(4-3) Tactisch utility helikopter.
(4-4) AG600 amfibisch vliegtuig.
Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
met 12 zegels en een minivel met twee series.

23 april – serie 2021-7
Reis naar het westen (deel vier).
(4-1) De apenkoning en zijn dubbelganger.
(4-2) Driemaal gelokt voor de palmbladwaaier.
(4-3) Gevangen in de kleine Leiyin tempel.
(4-4) In problemen in de spinnengrot.
Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
van 16 zegels.
Tevens een minivelletje met twee series.

19 mei – serie 2021-8
China Filatelie 2021

21 mei – serie 2021-9
De 70ste verjaardag van de China-Pakistan
diplomatieke betrekkingen.
(2-1) Zhuhai haven.
(2-2) Gwadar haven.
Twee zegels elk met een waarde van 1,20 yuan
uitgegeven in vellen met 12 zegels.
6 april – serie 2021-10
Geselecteerde collectie kinderschilderijen.
(3-1) Mijn Chinese droom.
(3-2) Charme van de Chinese
cultuur.
(3-3) Hoop en droom.
Een zegel van 80 fen en twee van
1,20 yuan De zegels zijn
uitgegeven in één vel met 3 series.
12 juni – serie 2021-11
Culturele relikwieën langs de
zijderoute (deel 2)
(4-1)
Zilveren
doos
met
druppelvormige patronen uit de
Han dynastie.
(4-2) Geglazuurde kan uit de
Changsha-oven, Tang dynastie.
(4-3) Blauw geglazuurd aardewerk uit Perzië, 5
dynastieën en 10 koninkrijken periode.
(4-4) Blauw geglazuurd bord uit de Longquanoven, Song dynastie.
Vier zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen
van 12 zegels.
(zie afbeeldingen bovenaan volgende pagina)
DvE
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Nieuwe uitgiften Hong Kong
de vooruitgang van het land onder leiding van de
partij. De waarden zijn $2, $3.70, $4.90, $5 en het
velletje $10.

1 juli 2021 – 100 jaar Communistische Partij van
China
Een serie van vier waarden en een velletje om
deze gelegenheid te herdenken. De zegels tonen

23 juli 2021 – 32e Olympische Spelen Tokio
2020
De spelen werden van 23 juli tot 8 augustus
gehouden. Afgebeeld zijn vier sporten waarin
China en Hong Kong tot de kanshebbers behoren:
$ 2.00 Tafeltennis $ 4.90 Wielrennen
$ 3.70 Windsurfen $ 5.00 Zwemmen

25 augustus 2021 – 180e verjaardag van de Hong Kong Post
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De serie van zes zegels toont de ontwikkeling die Hong Kong Post in zijn bestaan heeft doorgemaakt.
De waarden zijn: $2, $2.60, $3.40, $3.70, $4.90, $5, samenhangend uitgegeven in een velletje.

16 september 2021 – ‘Feel 100%’
‘Feel 100%’ is een prijswinnende klassieke Hongkong strip die 4 keer is verfilmd. De serie omvat zes
zegels met personages uit de strip en twee velletjes. De waarden zijn: $2, $2.60, $3.40, $3.70, $4.90, $5
en de velletjes van $10 en $20.

Nieuwe uitgiften Taiwan – Republiek China

30 juli 2021 - Lee Teng-hui
Voormalig president Lee Teng-hui werd geboren
op 15 januari 1923 en was president van de
Republiek China van 1988 tot 2000, op 30 juli
2020 overleed hij op 98-jarige leeftijd.
Een serie van vier postzegels (2 maal $8 en 2 maal
$15), die zijn bijdragen aan het land eren.

11 augustus 2021 - Hulde aan alle gezondheidswerkers
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In een tijd waarin de hele wereld te kampen heeft
met de verwoestingen van Covid-19, zijn er
mensen die zich onbaatzuchtig inzetten om
Taiwan te beschermen. Als dank voor deze
helden die tegen deze epidemie vechten, is een
speciaal souvenirvelletje uitgegeven met zes
postzegels met als thema "dankzegging". De
zegels zijn gegroepeerd in drie paren met een
waarde van NT$8 per stuk voor het eerste paar,
NT$13 voor het tweede en NT$15 voor het derde.

27 augustus 2021 - Kernindustrieën van Taiwan
Om de uitstekende ontwikkeling en de
toekomstperspectieven van de Taiwanese
industrieën te belichten, een speciale set van zes
postzegels van NT$ 6 in een se-tenant blok, over
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de zes kernindustrieën: Informatie en Digitale
Technologie,
Cyberveiligheid,
Medische
Technologie en Gezondheid, Nationale Defensie
Industrieën, Groene en Hernieuwbare Energie, en
Strategische Voorraad Industrieën.

10 september - Taoyuan
In de serie Taiwan Scenery postzegels die in 2016
is begonnen, een serie van vier zegels over de stad
Taoyuan en omgeving:
1. Longtan grote vijver, toeristisch centrum
(NT$8)
2. Bade ecologisch park rond een vijver (NT$15)
3. Reusachtige bomen op de berg Lala (NT$20)
4. Geologisch park Caota Zandduinen (NT$28)

8 oktober 2021 – 110 jaar Republiek China
Serie om de 110e verjaardag van de oprichting
van de Republiek China te vieren. De vier
postzegels
zijn
ontworpen
rond
het
overkoepelende concept "110", met op de
postzegels thema's als technologie, geneeskunde,
infrastructuur en milieu. Gezamenlijk geven zij
de vruchten van de ontwikkeling van Taiwan
weer.
Gelegenheidsstempel
Dit stempel werd op 7 oktober
1952 in Shanghai gebruikt ter
gelegenheid
van
de
35e
verjaardag van de Russische
Oktoberrevolutie

29 september 2021 - Schilderij "Vroege Lente"
Een speciaal souvenirvel over "Vroege Lente"
van de schilder Guo Hsi uit de Song dynastie. Guo
Hsi, was een hofschilder tijdens het bewind van
de Song-keizer Shen-zong in de 11e eeuw. De
keizer was een groot bewonderaar van zijn
schilderijen, die vaak prachtige weergaven waren
van woeste rotspartijen en oude dennenbomen op
mistige bergen. Het velletje bevat één postzegel
van NT$35.
72

China Filatelie 2021

