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Redactioneel
Voor u ligt het zomernummer van deze jaargang.
Het weer lokt om naar buiten te gaan, maar er
moet natuurlijk nog wel doorgewerkt worden. Het
is weer gelukt een nummer met een gevarieerde
inhoud voor u samen te stellen.
De reeks artikelen over de zegels ‘achterin het
album’ wordt afgesloten met een artikel over
luchtpost en luchtpostzegels. Ton van Doornen
vertelt over recente ontdekkingen op het terrein
van perfins en Marc Symens toont de stempels
van een specifieke groep Franse postkantoren in
China. Een nieuwe serie artikelen zal gaan over
de uitgiften van China in de periode 1916 – 1928,
die gekenmerkt werd door onrust en burgeroorlog
tussen ‘warlords’. De eerste aflevering vindt u in
dit nummer. De presentatie over Wei Hai Wei in
de laatste bijeenkomst van de studiegroep is de
basis voor een artikel over die vrij onbekende
Engelse kroonkolonie. De bespreking van de
nieuwtjes maakt het nummer weer compleet.
Het wordt een beetje afgezaagd en voorspelbaar,
maar ik kan het niet laten om te melden dat er in
het najaarsnummer van ons blad nog alle ruimte
is voor bijdragen. Alles is welkom, vertel eens
hoe u ertoe gekomen bent om China te gaan
verzamelen of vertel waarom een bepaalde serie
zegels u bijzonder aanspreekt. Als redacteur ben
ik altijd bereid te helpen om er een mooi
gepresenteerd verhaal van te maken.

Bestuursmededelingen
Verslag van de vergadering van 11 juni 2022
Aanwezig waren 12 leden, 5 vaste bezoekers
hadden zich afgemeld, waaronder de secretaris.
Na de opening staan we stil bij de vacature voor
bibliothecaris. Er zijn nog geen kandidaten voor
de opvolging van Jozef, alle ideeën zijn welkom
en Johan en Jozef gaan graag in gesprek met alle
mogelijke kandidaten.
Jos meldt dat de vereniging in de afgelopen tijd
bij verschillende nalatenschappen een goede rol
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Juli 2022
heeft kunnen spelen voor de nabestaanden. Ook
de vereniging heeft daarvan geprofiteerd: één van
de verzamelingen is door de vereniging
aangekocht en zal voor een belangrijk deel via
onze veiling worden aangeboden. Dick is bezig
met het verzorgen van de 2e zending nieuwtjes
van dit jaar. Johan vestigt de aandacht op de
verbeterde drukkwaliteit bij de nieuwe drukker
van het blad. Er is nog alle ruimte voor inbreng
van de leden. Ter vergadering wordt al één artikel
toegezegd.
Er worden tijdens de vergadering 30 kavels te
koop aangeboden die niet in de veilinglijst
stonden, meegenomen door leden en ter plekke
bij afslag verkocht. De opbrengst van een aantal
daarvan was voor de vereniging.
Het inhoudelijk deel van de vergadering gaat over
Wei Hai Wei, naar aanleiding van een uit die
kroonkolonie verzonden briefkaart (zie elders in
dit nummer).
Na de pauze wordt de veiling gehouden. Van de
100 kavels werden er 67 verkocht, waarvan 54
aan schriftelijke bieders.
Vacatures in het Bestuur
In het vorige nummer stond al een oproep aan de
leden om na te denken over de invulling van de
functie van bibliothecaris. In de tussentijd hebben
zich daarvoor nog geen kandidaten gemeld. Ook
de functie van penningmeester is al langere tijd
vacant. Kortom er is een grote behoefte aan
mensen die binnen de studiegroep een stukje van
het werk om de club overeind te houden op zich
willen nemen. De behoefte aan vrijwilligers is een
vraagstuk waar veel verenigingen mee worstelen,
in de filatelie en daarbuiten. Maar elke actieve
vrijwilliger kan vertellen dat je aan dat werk ook
veel voldoening en waardering ontleent. Neem
eens contact op met Johan Sevenhuijsen voor een
vrijblijvend gesprekje over de mogelijkheden om
een bescheiden bijdrage te leveren!
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Luchtpost en luchtpostzegels
Johan Sevenhuijsen
De reeks artikelen over ‘back of the book’
uitgiften van China zou natuurlijk niet compleet
zijn zonder aandacht te schenken aan de
luchtpostzegels en aan het gebruik daarvan in de
luchtpost. In de eerste jaren van de Studiegroep
was dit een van de onderwerpen waar in ons blad
veel over geschreven werd, maar de laatste
decennia is dat opgedroogd. Hieronder wordt,
net als in de eerdere artikelen, eerst ingegaan op
de speciaal voor luchtpost uitgegeven zegels,
daarna wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van
het postverkeer door de lucht.

De luchtpostzegels

Een eerste serie van vijf luchtpostzegels werd op
1 juli 1921 uitgegeven. Ze waren ontworpen en
gegraveerd door William Grant (die ook verantwoordelijk was voor de andere postzegels uit deze
periode) en toonden een Curtiss JN-4, een
éénmotorige dubbeldekker, boven de Chinese
muur. Op de omslag staat zijn originele
ontwerptekening, hieronder nog een alternatief,
niet gekozen ontwerp.

Op de staart van het toestel staat de nationale vlag
van de Republiek met vijf banen. Dat zelfde
toestel (de ‘Jenny’) werd ook op de eerste
luchtpostzegels van de USA afgebeeld.

Ook nog in 1921 waren er plannen voor een
luchtverbinding tussen Peking en Mukden in het
noordoosten van het land. Daarvoor werd (op
initiatief vanuit Manchurije) een serie van drie
zegels besteld met als afbeelding een duif boven
de pagode van Mukden en de Tempel van de
Hemel in Peking. Van die plannen is niets terecht
gekomen en de zegels zijn nooit uitgegeven.

Nadat Chiang Kai-shek erin geslaagd was in 1928
het land onder één gezamenlijk bestuur te brengen
werd de nationale vlag met vijf banen afgeschaft
en de witte zon als nationaal embleem gekozen en
in 1929 werd daarom een nieuwe druk van de
luchtpostzegels uitgebracht met dat symbool op
de staart van het vliegtuig.

Een derde serie met de zelfde waarden werd
uitgebracht in 1932 en die serie werd in 1933 en
1937 uitgebreid met nieuwe (hogere) waarden tot
$ 5. Deze zegels werden gedrukt in Peking. Het
gaat opnieuw om een vliegtuig boven de Chinese
muur, maar nu een Junkers F-13.
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waren verhoogd tot $20 voor een gewone brief,
$50 voor een aangetekende brief en $ 70 voor een
expresse brief, maar de toeslag voor luchtpost
bleef in eerste instantie $ 3 per 10 gram.
Een nieuwe serie met het zelfde ontwerp en de
zelfde waarden werd, na de Japanse bezetting van
Peking, in Hong Kong gedrukt in 1940.

Kenmerken van Peking en Hong Kong druk

De Hong Kong druk is eenvoudig van de Peking
druk te onderscheiden door de vorm van het meest
linkse karakter onderaan. Voor deze zegels van de
Hong Kong druk zijn in de China Clipper de
kenmerken beschreven van de clichés in de
blokken van 10 die gebruikt zijn om de vellen van
100 zegels samen te stellen. In een komend
nummer van ons blad wil ik dat nog eens
publiceren.
In Hong Kong werden de zegels op
papier met en zonder watermerk
gedrukt. Het gebruikte watermerk
toont het karakter ‘you’ (post).

Tijdens de Japanse bezetting werden de
luchtpostzegels vanaf 1941 ook overdrukt met
waarden in Japans geld, waarmee de
luchtposttoeslag in de bezette gebieden voldaan
moest worden.

Na de oorlog, in 1945, was de Chinese
munteenheid gedevalueerd, wat luchtpostzegels
van hogere waarden nodig maakte. Er werden
opdrukken met de waarden $ 23, $ 53, $ 73, $100
en $200 uitgebracht, meest op zegels van de Hong
Kong druk met en zonder watermerk. De
opmerkelijke waarden 23, 53 en 73 kwamen eruit
voort dat weliswaar de reguliere posttarieven
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Vanaf 1 mei 1946 werd deze luchtposttoeslag van
$ 3 naar $ 30 verhoogd. Om dat verschil te overbruggen werd een zegel met de waarde $ 27
uitgegeven, dat dus gebruikt moest worden naast
de zegels van $ 23, $ 53 en $ 73. Het zegel,
gedrukt bij Dah Tung in Shanghai, toont een DC4 boven het mausoleum van Sun Yat-sen.
In 1948 maakte de hollende inflatie zegels met
veel hogere waarden nodig, die werden gemaakt
door opdrukken op de zegels van de Hong Kong
uitgifte en op het zegel van $ 27.

In 1949 ging de inflatie zo snel dat overgegaan
werd tot uitgifte van ‘unit stamps’, zonder waarde
aanduiding. Eén daarvan was bestemd voor het
frankeren van een binnenlandse brief tot 20 gram
via luchtpost.

Er is een versie gedrukt bij Dah Tung in Shanghai,
met tanding 12 ½ en een versie gedrukt in Hong
Kong, in lijn doorstoken. Deze zegels zijn bij ons
vooral ook bekend omdat ze later met opdruk
werden uitgegeven als postzegels van de
Volksrepubliek.
Er waren ook uitgiften die alleen geldig waren in
bepaalde provincies. De eerste daarvan was een
opdruk op Jonken en Maaier-zegels uit 1932 in
Sinkiang.
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Daarna werden geen verdere luchtpostzegels
meer uitgegeven.

Luchtvaart en luchtpost in China
De zegels hadden al een overdruk ‘Alleen geldig
in Sinkiang’ en kregen daarnaast nog een
overdruk ‘Luchtpost’.
Zoals we ook al eerder zagen bij de postpakketzegels maakte de monetaire toestand ook later
uitgaven voor specifieke provincies nodig.

Voor de provincie Sinkiang werden zegels
uitgegeven met een handstempel overdruk
‘Alleen geldig in Sinkiang’.

In 1949 werden ook nog unit stamps voor
binnenlandse luchtpost uitgegeven voor de
provincies Kansu, Ningsa en Chinghai (opdruk op
unit stamp) en ook voor de provincie WestSzechuan (overdruk op luchtpostzegels met
opdruk)
Na de stichting van de Volksrepubliek werden
nog twee series luchtpostzegels uitgegeven.

De eerste daarvan, uit 1951, heeft een vertrouwd
ontwerp en formaat: een vliegtuig boven een
belangrijke bezienswaardigheid, nu de Tempel
van de Hemel in Peking, op een langwerpig zegel.
Na de geldhervorming van 1955 werd in 1957 nog
een serie uitgegeven met vliegtuigen boven een
vliegveld, een weg, een spoorweg en een boot.
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De geschiedenis van de luchtvaart in China begint
na de 1e Wereldoorlog. Er is dan in Europa een
grote voorraad vliegtuigen die omgebouwd
kunnen worden voor civiel gebruik. De firma
Handley Page sluit begin 1919 een contract met
de Chinese overheid voor de levering van 160
vliegtuigen en in december 1919 kan een eerste
vlucht worden gemaakt met een gezelschap
hoogwaardigheidsbekleders. Maar snel daarna
kreeg ook de firma Vickers een contract voor
levering van 100 toestellen. Er was natuurlijk nog
geen sprake van enige infrastructuur, maar snel
werden initiatieven genomen voor de opleiding
van Chinese piloten en het aanleggen van
vliegvelden. Daarbij kwam, naast vervoer van
passagiers, snel ook het vervoer van post in beeld.
Op 7 mei 1920 vond de eerste luchtpostvlucht
plaats tussen Peking en Tientsin. Aan boord
waren o.m. de Engelse ambassadeur in China en
de Chinese generaal die de dienst had geregeld,
naast een hoeveelheid post. De Chinese posterijen
hebben de post op deze eerste vlucht van een
speciaal stempel voorzien.

Brief vervoerd met 1e vlucht op 7 mei 1920

Het succes van deze verbinding was voor de
regering in Peking plannen te gaan maken voor
een geregelde luchtdienst tussen Peking en
China Filatelie 2022

Shanghai. De vastgestelde toeslagen voor vervoer
per luchtpost waren 15 c voor briefkaarten en
brieven per 20 g, voor pakketten tot 1 kg 60 c en
30 c voor elke extra kilo.

Pas na de vereniging van China onder de
nationalistische regering van Chiang Kai-shek in
1928 stabiliseerde de situatie enigszins, maar het
duurde tot in de jaren 30 tot een net van luchtpost
verbindingen tot stand kwam. De in 1929 onder
regeringstoezicht opgerichte China National
Aviation Company (CNAC) had daarin een
centrale rol. De Chinese regering had 55% van de
aandelen, maar 45% was in handen van de
Amerikaanse Pan American Airways.

Vickers ‘Vimy’ toestel, gebruikt voor de luchtpost

De eerste vlucht daarvan, met een Vickers toestel,
vond uiteindelijk plaats op 1 juli 1921, maar
alleen op het traject tussen Peking en Tsinanfu.
Voor die vlucht werd ook een speciaal stempel
gebruikt. Zie de envelop op de omslag, gevlogen
van Peking naar Tsinan, met ontvangststempel
van de achterkant van de brief.
De luchtpost heeft in die eerste jaren geen hoge
vlucht genomen, ondanks alle hoogdravende
plannen: in 1921 vonden 12 vluchten tussen
Peking en Tsinanfu plaats, in de zomer van 1922
vonden 12 vluchten plaats tussen Peking, Tientsin
en Paitaiho, in 1923 waren het er mogelijk 10 op
die zelfde route. Op (een deel van) de met die
vluchten vervoerde post staan speciale stempels.

Een eerste vlucht envelop van de dienst tussen
Chungking en Chengtu van 1 juni 1933 vermeldt
die maatschappij ook nadrukkelijk. Maar ook
andere maatschappijen onderhielden diverse
routes binnen China. Een overzicht staat in het
artikel van Blackburn in de China Clipper. Het
kaartje hieronder geeft een beeld van de
binnenlandse luchtpost verbindingen in die tijd,
tot vlak vóór de oorlog met Japan.

Aankomst- en vertrekstempel van Tientsin

De oorzaken voor deze trage start lagen in de
politieke toestand in die jaren (zie het artikel
elders in dit blad): er was geen centraal gezag,
plaatselijke warlords hadden onderling ruzie over
luchtroutes en met name ook verdween het
grootste deel van de in de luchtvaart geïnvesteerde gelden in de zakken van politici en hoge
ambtenaren. Van de 100 geleverde Vickers
toestellen werden er bijvoorbeeld uiteindelijk
maar 7 ook gebruikt.
Inmiddels werd al vanaf 1920 ook in Frankrijk,
Italië, de VS, Duitsland, Rusland en Japan met
argusogen gekeken naar China als potentiële
markt voor de luchtvaart. Maar de voortdurende
staat van burgeroorlog tussen de verschillende
warlords maakte dat ook van hun plannen niets
van de grond kwam.
China Filatelie 2022
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Speciaal vermeld moeten worden de verbindingen tussen Shanghai in het oosten en Urumchi
in het westen van China, die vanaf 1932 werden
ingesteld. Het gebrek aan luchtpostzegels in
Sinkiang maakte het noodzakelijk daar met
overdrukken de hierboven getoonde luchtpostzegels te maken.
Voor ons filatelisten is natuurlijk het gebruik van
de luchtpostzegels van belang en ook de voor
luchtpost geheven tarieven.
Naast het reguliere tarief moest een luchtpost
toeslag betaald worden. Voor de binnenlandse
post is die toeslag voor kaarten en brieven in
onderstaande tabel samengevat voor de periode
1921-1947.
vanaf
tarief per
opm.
1 01-07-21 0,15 20 g
2 08-07-29 0,15 20 g Per 1500 km
3 07-07-30 0,15 20 g Per 1000 km
4 01-02-33 0,25 20 g Per 1000 km
5 01-03-36 0,25 20 g
6 01-02-41 0,25 10 g
7 01-01-43 1,00 10 g
8 01-06-43 2,00 10 g
9 16-03-44 3,00 10 g
10 01-05-46 30,00 10 g
11 09-11-46 150,00 20 g
Binnenlandse luchtposttoeslag voor kaarten en
brieven
Vanaf 1 juli 1947 tot de tijd van de Volksrepubliek (eind 1949) zijn er nog 30 verdere
tariefperioden dankzij de hollende inflatie.
Bijzonder interessant, de liefhebber kan ze bij
Blackburn vinden.
Hieronder enkele voorbeelden van brieven om het
gebruik van luchtpostzegels te illustreren:

Luchtpostbrief van Kiukiang naar Shanghai dd 2712-1929; 4 c brieftarief, 15 c luchtposttoeslag

Vanaf 1921 gold als regel dat op alle luchtpost
stukken het luchtrecht voldaan moest worden met
luchtpostzegels; deze zegels waren omgekeerd
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niet geldig voor het voldoen van de kosten van de
‘gewone’ frankering of aantekenen etc. Die regel
werd echter in april 1931 weer losgelaten, dat is
dus juist vóór de luchtpost in het land echt van de
grond kwam. Dat heeft als gevolg dat de meeste
bekende luchtpostbrieven te herkennen zijn aan
het gebruik van luchtpostenveloppen en strookjes
‘par avion’, maar niet met luchtpostzegels
gefrankeerd zijn. Daarnaast zijn ze natuurlijk te
herkennen aan het tarief. Maar er zijn natuurlijk
nog wel brieven mét die zegels:

Luchtpostbrief dd 26-1-1933 van Kaolan via Peking
naar Tientsin; 20 c brieftarief, 15 c toeslag

De Japanse inval in Manchurije en andere onrust
elders in het land, zoals in Sinkiang, alsook
overstromingen en slecht aangelegde vliegvelden
maakten dat in de praktijk van luchtpost ook in de
jaren 30 veel minder terecht kwam dan men zich
had voorgesteld. De CNAC leed jarenlang een
verliesgevend bestaan. De inval door Japan van
juli 1937 leidde tot de bezetting van belangrijke
delen van China. De CNAC kon daardoor niet
meer vliegen naar Peking en Shanghai, alleen nog
vanuit Chungking naar het zuidwesten van het
land. Onder de Japanse bezetting werden nog wel
door Japanse toestellen vluchten binnen bezet
gebied uitgevoerd, waarvoor dus ook
luchtpostzegels werden gemaakt.
Na de oorlog met Japan werd de luchtpost onder
Chinees beheer hervat, Blackburn geeft een mooi
overzicht van de routes. Maar de burgeroorlog
met de communisten maakte dat in de loop van
1947 en 1948 de meeste routes alweer gesloten
moesten worden.
China Filatelie 2022

Luchtpostbrief dd 16-08-1948 van Tientsin naar
Shanghai; frankering $110.000

Via Hong Kong en Hanoi (Frans Indo-China) was
het Chinese luchtnet ook aangesloten op
internationale postverbindingen. Ook Duitsers
hebben verwoede pogingen gedaan om via
Rusland verbindingen tot stand te brengen. Twee
eerste vlucht brieven uit 1936 en 1937 laten de
routes zien die China door de lucht verbonden met
Europa (via Hanoi, maar dat ging nog niet
helemaal zoals gepland) en de VS (via Hong
Kong met de beroemde China Clipper).
R-Luchtpostbrief dd 21-01-1942 van Shanghai naar
Tientsin; luchtrecht voldaan met zegels van de
Japanse Bezetting

Brief van 12-02-1936 van Shanghai naar Parijs via
Hanoi met speciaal stempel Canton en twee stempels
die gaan over de vertraging onderweg; kaart geeft
(geplande) route weer

Luchtpostbrief uit Hofei dd 07-11-1946;
luchtposttoeslag van $ 30 voldaan met combinatie
van $27 en $ 3 van luchtpostzegels; verdere
frankering $ 720
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Brief van 26-04-1937 van Shanghai via Hong Kong
naar Maplewood NJ, USA met 2 speciale 1e vlucht
stempels en routekaartje

Blackburn geeft ook een mooi overzicht van de
internationale routes en de daarbij geldende
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tarieven waarnaar we de geïnteresseerde graag
verwijzen.
Over de praktijk van luchtvaart en luchtpost
binnen de Volksrepubliek is (bij mijn weten) niet
gepubliceerd. Aan een tariefoverzicht ontleen ik
onderstaand tabelletje van de luchtposttoeslag
voor binnenlandse post in de Volksrepubliek.
1
2
3
4
5

vanaf
tarief per
05-08-50 3000 20 g
01-05-52 1500 10 g
05-01-53 800 10 g
01-03-55 0,08 10 g
01-07-58 0,02 10 g

Luchtposttoeslagen voor binnenlandse post in de
Volksrepubliek. Per 1 maart 1955 vond de
geldhervorming plaats: 1 Yuan krijgt de waarde van
10.000 oude Yuan

Er zijn wel luchtpostbrieven te vinden waarop de
luchtpostzegels gebruikt zijn, maar ik vond ze
alleen naar het buitenland. Twee voorbeelden
hieronder:

publiceerde. Onder de titel ‘Luchtvaart en luchtpost in China’ beschreef hij in 17 afleveringen de
ontwikkeling tussen het begin in 1919 en 1939,
het begin van de 2e wereldoorlog.
Paul W. Blye, China’s first Air-mail flight, China
Clipper 16-6, p 81, 101-102 (Nov 1952)
J.L. Blackburn, Postal-rate history of China, 4.
Domestic Airmail Postal Rates of China 19211950, China Clipper 35-3 p 43-55 (Mrt 1971)
J.L. Blackburn, Postal-rate history of China, 5.
International Airmail Postal Rates of China 19211947, China Clipper 36-6 p 123-148 (Sept 1972)
Harry A. Eisenstein, Stamps of the second airmail
design of China, China Clipper 15-3, p 50-64
(May 1951)
Lyons Livingston, Rimma Sklarevski, "PekingHong Kong Airmails", China Clipper 13-2, Pg.
20-27. (April 1949)
https://cnac.org/postalitems01.htm
https://www.chinastampsociety.org/files/Chinese
-International-Airmail-1931-to-1949-Exhibit.pdf
Archief Jozef Wagemakers

Gelegenheidsvelletje
Onderstaand velletje werd uitgebracht om 100
jaar Chinese film te vieren. Het in 2005 voor die
gelegenheid uitgebrachte zegel (2005-17) in een
niet eerder getoond velletje.

Luchtpostbrief dd 16-08-52 van Shanghai via Hong
Kong naar Chicago met zegel van 1e luchtpostserie

Luchtpostbrief dd 09-09-1958 van Shanghai naar
Tsjechoslowakije, frankering met 2e luchtpostserie

Literatuur
Degenen die het langst lid zijn van onze club
kunnen zich de reeks artikelen herinneren die C.
Wijdooge sr. in de jaren 1970 – 1975 in ons blad
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Perfin update
Ton van Doornen
Het is al weer 6 jaar geleden dat ik voor het laatst
schreef over de perfins die in China werden
gebruikt. Tijd voor een beknopte update.
Doordat ik zelf geen verzameling meer heb, houd
ik alleen nog maar enkele bijzondere dingen bij.
Dat komt voor een groot gedeelte ook omdat van
de ‘gewone’ perfins alleen maar vervalsingen op
de markt komen. Aardig wat van deze
vervalsingen zijn te onderscheiden door in de
publicatie van Rudolf Münch te kijken naar de
jaren waarin de perfin in gebruik was. Zo komt
de B & S / S perfin alleen maar voor op de Coiling
Dragons en zie je die nu ineens op SYS zegels.
Vooral eBay is een grote leverancier van deze
onzin.
North China Herald
Mijn grootste interesse gaat al vele jaren uit naar
de N.C.H. perfin van de North China Herald die
alleen gebruikt is op de Grote Draken.
Na mijn publicatie van deze zegels in 2016 zijn er
een aantal zegels overgegaan in andere handen en
veel interessanter is dat er een paar nieuwe
ontdekt zijn. Om het eenvoudiger te maken heb ik
de zegels nu ook genummerd. Als u in het hele
overzicht bent geïnteresseerd kan ik u op verzoek
een
overzicht
per
mail
toezenden.
(ton.vandoornen@planet.nl)
Hieronder een overzicht van de nieuw gevonden
zegels met vermelding van het land van de
eigenaar of de bron van de informatie.
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Bronnen: 22 – Spink; 23 – Spink; 24 – Taiwan;
25 – Zhao-online; 26 – Nederland
Verder nog 2 zegels die door vervalsers zijn
gemaakt:

Kleine Draak vervalsing die regelmatig op eBay
staat (links) en perfin in Waterlow zegel (rechts),
gezien op eBay, bron onbekend
Taiwan Hat Inspection Revenue Stamps
Na de publicatie van Ai Li-san over deze zegels
zijn er nog 3 nieuwe letter perfins gevonden:

Russische zegels met China opdruk en letter
perfin
Zoals de meeste verzamelaars heb ik nog steeds
een klein stockboekje met zegels die onbekend
zijn of nader onderzoek nodig hebben. Hierin zat
het onderstaande zegel met perfin:
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22

23

24

25

Zegel van 7 roebel met opdruk KITAI en
perfin P.O. /3
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Oude ontwaarding met gat op Russische zegels

Er kwam mij iets bekend voor want in mijn
verzameling had ik destijds ook een zegel met
perfin X.K.
Bij navragen en zoeken blijkt er een hele
geschiedenis achter dit soort zegels te zitten die
eigenlijk alleen maar met de Russische post te
maken heeft. Deze perfins met letters komen
meestal voor op de zegels met hogere waarden en,
waarschijnlijk door het bijplakken, ook op wat
lagere waarden.
Wat is nu de geschiedenis hierachter? Deze
hogere waarden werden bijna uitsluitend gebruikt
op postwissels en pakketpost kaarten. In Rusland
was er destijds een levendige handel in dit soort
hoge waarden die na gebruik werden ontdaan van
het stempel en meestal via corrupte postbeambten, in kleinere plaatsen, opnieuw werden
verkocht voor het aanvullen van het meestal erg
lage salaris. In een van de artikelen die ik hierover
te zien kreeg is er zelfs sprake van een soort
‘fabriekjes’ waar deze zegels werden bewerkt.
De Russische post besloot toen om de zegels op
de kaarten te vernietigen door ze door te knippen
of te voorzien van een rond punch gat van
ongeveer 2mm. Ook werd gebruik gemaakt van
naaimachines om de zegels te vernietigen voor
hergebruik. Dit soort vernietiging werd per plaats
in Rusland geregeld vandaar ook de vele
verschillen in vernietiging.
In 1910 kwam de firma Zhitomir-Volinskiy met
een goedkope ‘perfin machine’ op de markt die al
vrij snel door heel veel postkantoren in gebruik
werd genomen. Omdat er door de post geen
regels werden opgelegd over het gebruik gingen
bijna alle plaatsen over tot het perforeren van
meestal 2 of 3 letters. In diverse gevallen werd de
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3e letter vervangen door een cijfer wat dan het
hulppostkantoor in die plaats aangaf.
Via de Russische postdienst in China werden ook
heel wat pakketten en postwissels verzonden die
dus in Rusland ontwaard werden door ze van een
perfin te voorzien. Omdat deze zegels de KITAI
opdruk hadden waren ze voor de ‘schoonmakers’
niet interessant meer omdat ze via de corrupte
postbeambten niet verkocht konden worden in
Rusland. Onwetendheid heeft waarschijnlijk
meegespeeld bij de perfin X.K. die bij diverse
ongebruikte (lees schoongemaakte) zegels te
vinden is. Dick Scheper, die specialist is op het
gebied van Russische perfins, gaf aan dat er maar
5 plaatsen bekend zijn met een perfin op een
KITAI zegel. Dit zijn ook de grotere plaatsen
waar postwissels naar toe werden gezonden. De
schaarste zou dus al aan kunnen geven dat de
postbeambten het al niet nodig vonden om de post
die uit China kwam te ontwaarden omdat de
verkoop van ‘schoongemaakte’ zegels toch niet
loonde en er waarschijnlijk geen corrupte
postbeambte(n) te vinden waren op de Russische
kantoren in China om ze te retourneren..
Hieronder de letters met bijbehorende plaatsen
waarvan zegels bekend zijn:

X.K. / Xabarovsk Kontora

M.P. / Moskou + hulpkantoren
T.K. / Tiflis + hulpkantoren
IR / Irkutsk + hulpkantoren

P.O. / Perm Otdelenie + hulpkantoren
Hieronder wat afbeeldingen:

Zegels met perfin X.K.
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Zegel met perfin T.K. van Tiflis

De conclusie is dat deze zegels heel schaars zijn
en, doordat de perfin in Rusland werd aangebracht ter vernietiging, ze dus niet bij de Chinese
perfins ondergebracht moeten worden maar bij de
Russische.
Dank aan Dick Scheper, Jozef Wagemakers en
het internet waardoor uiteindelijk dit soort
raadsels opgelost kunnen worden.

Stempels van de distributie-kantoren van de Franse post in China
Marc Symens
Toen ik begon met het verzamelen van stempels
van China, had ik voor de stempels van de Franse
Post in China het boekje “Les Oblitérations Des
Bureaux Français à l’Étranger”, M.Langlois & L.
François (1924) ter beschikking. Daarvan zijn 4
pagina’s van belang, pag.124-125 voor Shanghai
en pag.134-135 voor de andere postburelen (TienTsin, Han-Kéou, Tché-fou (= Chéfou), Pékin,
Amoy, Arsenal-Pagoda, Fou-Tchéou en NingPo).

In principe staat daar alle belangrijke informatie
netjes bij elkaar: een mooi en handig
overzichtskaartje, een tabelletje met de data van
opening en sluiting en het soort postkantoor
(“Nature des bureaux”), stempeltekeningen voor
alle gebruikte stempeltypes en de lijst van de
Franse postburelen die buiten beschouwing
China Filatelie 2022

gelaten worden omdat ze rechtstreeks afhangen
van Frans Indo-China (Mongtseu, Yunnan-fou,
Hoï-Hao, Canton, Pakhoï, Tchongking en KuangTchéou).

In de tabel (opgesteld in 1924) zien we dat
Arsenal-Pagoda steeds vanaf de opening in 1902
en Han-Kéou vanaf de opening in november 1898
tot oktober 1902 een “Bureau de Distribution”
(een distributie-kantoor, dat is een kantoor met
beperkte postale bevoegdheden) was. De ronde
datumstempels voorzien van een extra cirkel
kleine streepjes zijn stempels specifiek bedoeld
voor distributie-kantoren. Dat betekent dan ook
dat
het
bestaan
van
zo’n
stempel
TCHEFOU/CHINE in de periode voor 1903 er op
wijst dat het kantoor in Chefoo FPO op dat
moment een distributie-kantoor was, voor
sommige postale bevoegdheden afhangend van
een groter kantoor.
Een beknopt en duidelijk overzicht van alle
bestaande stempels, de gebruikte kleuren
stempelinkt en de teruggevonden gebruiksperiode
(en met daarbij een zeldzaamheidscoëfficiënt)
staat in “Marques Postales et Oblitérations,
Bureaux Français à l’Etranger 1561 – 1948”, Jean
Pothion (1982), pag 37 voor Shanghai, pag 12-13
voor de andere kantoren. Daarin vinden we de
distributie-stempel TCHEFOU/CHINE vermeld,
blauw in 1901.
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Als we dan verder kijken in “Les Postes et
Couriers Français en Extrême-Orient, Livre 3”, J.
Desrousseaux (2001) dan vinden vermeld dat
HANKOW FPO aanvankelijk als distributiekantoor (“annexe”) afhing van SHANGHAI FPO,
CHEFOO FPO als distributie-kantoor (“annexe”)
afhing van TIENTSIN FPO, ARSENAL PAGODA
FPO als distributie-kantoor (“annexe”) afhing van
AMOY FPO. (Verder zien we vermeld dat
NINGPO FPO een “succursale” was van
SHANGHAI FPO en FOOCHOW FPO een
“succursale” van AMOY FPO.)

zeker in zwart, in blauw daarentegen (in de
beginperiode) komt die heel weinig voor. We
tonen enkele voorbeelden
HANKEOU / CHINE, 1899 blauw

Prentbriefkaart van HANKOW FPO in 1899 via
SHANGHAI FPO en verder via Suez naar Brussel;
HANKEOU / CHINE, blauw, datummidden
omgekeerd
HANKEOU / CHINE blauw of zwart

HANKEOU / CHINE, 1901 zwart

TCHEFOU / CHINE blauw of violet

Brief (voorzijde) van HANKOW FPO in 1901 via
Suez naar Frankrijk
ARSENAL-PAGODA-CHINE / POSTE FRANCAISE
zwart

TCHEFOU / CHINE 1902, blauw

In principe kunnen de 3 stempels zowel bij
vertrek als bij aankomst teruggevonden worden.
Zowel de stempel TCHEFOU / CHINE als de
ARSENAL-PAGODA-CHINE / POSTE FRANCAISE

zijn bijzonder moeilijk te vinden, deze van
CHEFOO FPO is gekend in de korte periode 19011903, deze van ARSENAL PAGODA FPO in de
periode 1902-1908, maar daar was er heel weinig
postverkeer, reden waarom het kantoor
uiteindelijk ook verdween in 1912 (Ook het
postkantoor van Ningpo FPO werd in 1918
gesloten bij gebrek aan voldoende postverkeer).
Tamelijk
gemakkelijk
te
vinden
is
HANKEOU/CHINE in de periode 1899-1903,
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Prentbriefkaart van Chefoo FPO in 1902 via
SHANGHAI FPO naar Frankrijk
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TCHEFOU / CHINE 1903, violet

ARSENAL-PAGODA-CHINE
/ POSTE
FRANCAISE, zwart, op een brief gefrankeerd in
1906 met een postzegel met opdruk F.M. =
FRANCHISE MILITAIRE

Prentbriefkaart van Brussel in 1903 naar Shanghai

De kaart is toegekomen via SHANGHAI DPO
afgeleverd aan de SHANGHAI CIP (zie de stempel
SHANGHAI / LOCAL POST) en doorgezonden
naar Chefoo. Met aanduiding: “aux bons soins de
la poste Française”.
Met twee stempels RETOUR en een aanduiding
in drie Chinese karakters!! Dat dit stukje echt
retour naar België zou gezonden zijn is zeer te
betwijfelen, dan zouden er nog wel meer stempels
hebben op gestaan.
Aankomststempel TCHEFOU / CHINE in violet.
ARSENAL-PAGODA-CHINE
/
FRANCAISE, 1903 en 1906 zwart

POSTE

In 1903 op een postzegel met rode opdruk
CHINE (op een brief) en in 1906 op een
postzegel met onderaan CHINE (op een
prentbriefkaart).
Principieel zou deze stempel ook nog kunnen
gevonden worden op postzegels met onderaan
CHINE en overdrukt met een waarde-aanduiding
in Chinese cents (nog geen voorbeelden van
gezien).
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Heel prachtig is deze brief verzonden met een
Franchise Militair zegel vanuit ARSENAL
PAGODA FPO in 1906 verzonden naar Frankrijk.
Links “Contre Torpilleur “LE SABRE” “ en in het
midden nog een grote onduidelijke stempel, ter
verantwoording van het Franchise Militaire.
Samen met de overstap van HANKOW FPO en
CHEFOO FPO op het einde van 1902 naar
volwaardig hoofdpostkantoor (“bureau de
recette”) verdwijnen iets later in 1903 de typische
distributiestempels, deze van Arsenal-Pagoda
wordt wel verder doorgebruikt (van Arsenal
Pagoda zijn overigens geen andere stempels
gekend).
Hankow FPO en Chefoo FPO gebruiken vanaf
1903 (misschien al vroeger), als ze niet langer
slechts een distributie-kantoor zijn, een gewone
dubbelringstempel met onderaan Poste Française.

HAN-KEOU-CHINE/POSTE FRANÇAISE in zwart
(nu met een klein streepje tussen HAN en KEOU)
CHEFOU-CHINE/POSTE
FRANÇAISE eerst vooral in

violet (gezien tot en met
1907) en later vooral in zwart
(gezien vanaf 1906) (nu
zonder T vooraan)
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Deze stempels kunnen we aantreffen als
vertrekstempel of als aankomststempel maar ook
als transitstempel. Dat is dan in de eerste plaats
op internationaal verzonden poststukken
afkomstig van de Chinese Post (CIP) die in
Hankow of Chefoo werden doorgegeven aan de
Franse post, iets wat vanaf 1 januari 1902 kon
gebeuren zonder de frankering te moeten
vervangen door een frankering met postzegels
van de Franse post in China. Gebeurde dat in
Hankow FPO, dan ging die post meestal over zee
verder naar Europa, gebeurde het in Chefoo FPO,
dan was dat in de eerste plaats voor post
verzonden Via Siberia naar Europa Die route
was mogelijk vanaf oktober 1903 tot en met
midden februari 1904 en later opnieuw vanaf
midden 1907 wanneer die route terug in gebruik
kon genomen worden (vanuit Chefoo via Siberia
naar een bestemming Europa in minder dan 25
dagen !)
HAN-KEOU-CHINE / POSTE FRANÇAISE
1903

Van Hankow CIP, doorgegeven aan Hankow FPO in
1903 via Suez naar België

CHEFOU-CHINE / POSTE FRANÇAISE
1904, violet

CHEFOU-CHINE / POSTE FRANÇAISE
1909

Postwaardestuk van Fangtse CIP in 1909 via Chefoo
CIP en daar doorgegeven aan Chefoo FPO voor
verdere verzending via Siberia naar Duitsland.
CHEFOU CHINE /POSTE FRANÇAISE,
datummidden omgekeerd

In HANKOW FPO wordt dit stempeltype verder
doorgebruikt tot einde 1922 (tot wanneer alle
buitenlandse kantoren in CHINA definitief hun
werking moeten stop zetten)..
In CHEFOO FPO wordt zeker vanaf 1912 een
nieuwe stempeltype in gebruik genomen,
namelijk een grote enkelring stempel TCHEFOU/POSTE-FRANÇAISE (met streepje tussen
Poste en Française !)

1914
1922
Op document is dit stempel niet zo heel
gemakkelijk te vinden.
Afbeeldingen
- verzameling van de auteur en van Patrick
Maselis
- veilingcatalogi Lugdunum Philatélie
- databank poststukken, Jozef Wagemakers
Gelegenheidsstempel

Van Chefoo FPO via Shanghai FPO (en zeker niet
via Siberia) in 1904 naar Frankrijk
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Stempel ter gelegenheid
van de 30e jaardag van de
mislukte communistische
opstand in Canton van 1113 december 1927, gebruikt
in
Guangzhou
op
11.12.1957
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China in de jaren 1916-1928 – 1
Johan Sevenhuijsen
Wie de Chinese catalogus opslaat zou kunnen
opvallen dat er tussen 1912 en 1928, naast de
reguliere Jonken zegels en de opdrukken daarop
vanwege tariefwijzigingen, maar erg weinig
postzegels zijn uitgegeven die een speciale
gelegenheid vieren. De politieke verwikkelingen
in het land in die periode hebben daar veel mee te
maken. Aan de hand van de verschillende
uitgiften uit deze periode wil ik daarvan wat
duidelijk maken.
Kort gezegd: de Chinese posterijen moesten
werken in een sterk verdeeld land en er was maar
weinig waarover men het eens was. In de
geschiedenis wordt de periode 1916 – 1928
aangeduid als de ‘Warlord’ periode.
Verschillende warlords hadden het voor het
zeggen in verschillende streken van China en ze
brachten legers op de been om hun macht te
verdedigen en uit te breiden. Er was dus sprake
van een langdurige burgeroorlog. Het onderstaande kaartje geeft een beeld van die
versnippering. Dat is een momentopname uit
1925, door onderlinge strijd en vorming van
coalities verschoof het beeld steeds.

In eerdere nummers van ons blad zijn aspecten
daarvan al besproken. Zo werd in ons blad nr. 192
(maart 2020) al stil gestaan bij Yuan Shi-kai, die
vanaf 1912 het land als dictator bestuurde en
zichzelf eind 1915 tot keizer uitriep. Ik vond
onlangs op de website van het Amerikaanse
postmuseum enkele afbeeldingen die nog niet
eerder zijn afgebeeld uit die tijd. Eén is een
ontwerp dat erg lijkt op de serie die in 1912 is
uitgegeven, met inschrift “In Commemoration of
China Filatelie 2022

the Republic”, maar met een ander portret van de
man.

Het andere is een ontwerp voor een postzegel
waarin “In Commemoration of the Chinese
Constitutional Monarchy” staat met het portret
van Yuan Shi-kai als keizer. Dat ontwerp heeft
kennelijk nooit het stadium van proefdrukken
bereikt.
Na diens dood in 1916 ontstond een
machtsvacuüm waarin verschillende strijdende
fracties elk een eigen machtsbasis kregen. In ons
blad nr. 194 (okt. 2020) werd besproken hoe
Zhang Xun in 1917 12 dagen lang het keizerrijk
restaureerde.
In ons blad van maart 2016 (nr. 180) werd al
aandacht besteed aan de uitgifte van zegels met
toeslag tegen de hongersnood, die in 1920
verschenen. Die hongersnood was ongetwijfeld
mede het gevolg van de heersende bestuurlijke
chaos en het gebrek aan aandacht voor
infrastructuur, maar de zegels zijn daar verder niet
rechtstreeks mee te verbinden.
25 jaar Chinese Post
De eerste bijzondere uitgifte om bij stil te staan is
die voor het 25 jarig bestaan van de Chinese Post.
Dat jubileum viel op 20 maart 1921, maar,
volgens de Chan catalogus, vanwege het late
besluit om de zegels uit te brengen konden die pas
41

op 1 oktober 1921 verschijnen. Op de zegels staat
het inschrift ’25 jaar Chinese Postdienst’ en de
waarde met daaromheen het portret van drie
heren.

Nu vermoed ik dat de vertraging bij het uitkomen
van deze serie ook het gevolg is van ruzie over dat
eerste ontwerp. Er is uit dezelfde bron ook een
tweede ontwerp voor de uiteindelijke serie,
waarin de president door de twee anderen wordt
geflankeerd. Het ontwerp toont de niet uitgegeven
waarde 5 cent en er zijn voor de graveur drie
foto’s ingeplakt.

Dat zijn de president, Xu Shichang, de premier,
Jin Yunpeng en de minister voor communicatie,
Yeh Kung-cho. Je zou kunnen zeggen: de
bestuurders die in 1921 verantwoordelijk waren
voor de postdienst.
Uit de verzameling van ontwerpen en proeven uit
de nalatenschap van William A. Grant, die
verantwoordelijk was voor het ontwerp en/of
gravure van alle Chinese postzegels tussen 1912
en 1930, komt een afbeelding van een eerste
ontwerp voor deze serie, die alleen het portret van
de president toont.

Jin Yunpeng en Yeh Kung-cho

Eerste ontwerp en foto van president Xu

Xu Shichang was president van oktober 1918 tot
juni 1922. Dat wil zeggen, president van de in
Peking zetelende regering, die gesteund werd
door verschillende fracties binnen het noordelijke
leger. Xu kon alleen aan de macht blijven door het
tegen elkaar uitspelen van die verschillende
fracties. Tegelijkertijd was er ook een tegenregering in het zuiden, rond Guangzhou/Canton.
Maar internationale erkenning en ook het
uitgeven van postzegels was voorbehouden aan
degene die in Peking de macht had.
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Premier Jin Yunpeng (het rechter portret op de
uiteindelijke zegels) kwam uit een fractie die juist
een rivaal was van Xu Shichang. Onder invloed
van die fractiestrijd werd Jin in 1919 als premier
benoemd, maar in de loop van 1920 ontslagen,
maar later in dat jaar weer herbenoemd. Eind
1921 stapte hij alsnog op, maar hij zat dus net lang
genoeg om zich op de postzegel te laten
vereeuwigen.
Yeh Kung-cho staat als derde op de zegels, links.
Hij had een carrière bij de Chinese spoorwegen
achter de rug toen hij als volgeling van Yuan Shikai en in de groep die het keizerrijk wilde
restaureren politieke functies kreeg, waaronder
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minister van Communicatie, welke post hij kreeg
in oktober 1920, in mei 1921 weer verloor en in
december 1921 weer terugkreeg. Ten tijde van het
uitkomen van de zegels was hij dus eigenlijk niet
eens minister. Maar ik neem aan dat de drie
geportretteerden samen acceptabel waren voor de
hele wankele coalitie.
De serie is trouwens ook nog uitgegeven met de
opdruk ‘Alleen voor gebruik in Sinkiang’:

Briefkaart dd 03-11-1921 van Harbin naar Madrid

Veel valt er verder niet over de serie te zeggen,
maar het is leuk nog een kaartje te laten zien dat
ermee gefrankeerd is. De Chinese kapper geeft
een aardig tijdsbeeld.

Literatuur:
H. D. S. Haverbeck. The collection of essays and
proofs of William A. Grant, China Clipper 28-2 p
23-33 (1964)
https://postalmuseum.si.edu/findingguide/robert-hopkins-specialized-collection-ofchinese-postage-and-revenue-die-proofs-and
https://postalmuseum.si.edu/exhibition/pacificexchange-china-and-us-mailcommerce/commerce-the-chinese-bureau-ofengraving-and
Wikipedia

Wei Hai Wei

Kaart van Liu Kung Tau dd 22 SP 03 naar Engeland

Tijdens de laatste bijeenkomst van de studiegroep
werd een kaart vertoond die in 1903 was
verzonden uit China naar Engeland. Hij is
gefrankeerd met een zegel van Hong Kong,
afgestempeld met een stempel Liu Kung Tau. De
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kaart toont het “Iltis Denkmal” in Shanghai,
maar de afzender schrijft vanuit Wei Hai Wei.
Interessant om er wat achtergrond bij te geven die
weer een blik werpt op de turbulente Chinese
geschiedenis rond de vorige eeuwwisseling.
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Wei Hai Wei in 1906

Voorzijde van de kaart

Over het Iltis Denkmal is op zich ook wel wat te
vertellen, maar dat bewaren we voor een andere
keer. Het gaat nu even over Wei Hai Wai en Liu
Kung Tau. Waar ligt dat en hoezo zat er een Brits
postkantoor?

Wei Hai Wei ligt aan de noordkust van de
provincie Shandong bij de zeestraat die de Gele
Zee verbindt met de Bohai zee, de ruime golf
waaraan diverse belangrijke Chinese havens
liggen en ook de toegang tot Peking vanaf de zee.
Liu Kung Tau is een klein eilandje voor de kust
dat de natuurlijke haven van Wei Hai Wei
beschermt tegen de zee. Die haven was de
thuisbasis van de Chinese vloot vanaf de
oprichting daarvan in 1871.
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Tijdens de Chinees-Japanse oorlog van 1894-95
werd die het toneel van de beslissende slag die
leidde tot de Chinese nederlaag. Het door de
Japanners
opgelegde
vredesverdrag
van
Shimonoseki regelde de overdracht van Taiwan
en het Liaoning schiereiland aan Japan. Dat
laatste werd door Rusland als een bedreiging van
zijn ambities voor een ijsvrije haven in Port
Arthur gezien. Rusland kreeg steun van Duitsland
en Frankrijk voor een diplomatieke interventie bij
Japan die ertoe leidde dat dat land zijn aanspraak
op het schiereiland opgaf voor een extra som geld.
Vrijwel onmiddellijk bezette Rusland toen het
hele schiereiland en richtte in Port Arthur
fortificaties op. Dat kreeg een wettelijke basis
doordat Rusland Port Arthur voor 25 jaar van
China pachtte.
Onder druk van Engeland ging de keizerlijke
regering van China toen in 1898 akkoord met het
verpachten van Wei Hai Wei, een stuk land van
750 km2 dat tegenover Port Arthur aan de andere
kant van de zeestraat ligt, voor zo lang als de
Russen Port Arthur zouden bezitten. Het ging dus
om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, net
als bij Hong Kong. De Britten gebruikten Wei Hai
Wei als marinebasis, maar het burgerlijk bestuur
bleef in Chinese handen. Wel werd er een Britse
Commissionair benoemd die op onderstaande
foto uit 1908 te zien is met zijn staf en de Chinese
clanhoofden uit het gebied.

Overigens bleven de Russen niet erg lang in Port
Arthur. Tijdens de Russisch-Japanse oorlog van
1904-05 was de haven een van de belangrijkste
doelen van de Japanse aanvallen. Na de Russische
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nederlaag nam Japan de pacht van Port Arthur
over. De Britten hebben toen de pachtvoorwaarden aangepast en Wei Hai Wei tot 1930
gepacht.
Postale aspecten
In de eerste plaats moet hier verwezen worden
naar het artikel van Ed Boers over Britse
postkantoren in China dat in nummer 194 van ons
blad (oktober 2020) stond. Daarin wordt ook al
uitgebreid ingegaan op de korte periode vanaf
1898 dat op particulier initiatief een postverbinding tussen Wei Hai Wei en Foochow werd
ingericht.
Ook werd er in 1899 in Wei Hai Wei een Chinees
postkantoor geopend.

rechthoekig stempel gebruikt, dat later werd
vervangen door het zelfde soort ronde stempels
als die van Lui Kung Tau.

Rechthoek: 1904-1908; rond: 1907-1930

Dat is ook te zien op het briefstukje met de datum
30 sept. 1930, de laatste dag van het Britse
bestuur van Wei Hai Wei.

Gebruikt ‘Waterlow’ zegel met Chinees stempel

Twee Britse postagentschappen werden geopend.
De eerste op 1 september 1899 op het eiland Liu
Kung Tau. De tweede op 19 april 1904 in Port
Edward, een Europese nederzetting in de buurt
van het Chinese dorp Matau. Zoals we al op de
kaart hierboven zagen werden er zegels van Hong
Kong gebruikt, maar vanaf 1917 kregen die de
opdruk CHINA voor gebruik in de Britse
kantoren, inclusief die in Wei Hai Wei. Na de
sluiting van de Treaty Port-kantoren in 1922
bleven de twee kantoren in Wei Hai Wei bestaan
tot opzegging van de erfpacht op 1 oktober 1930.

Overigens kregen na de beëindiging van de pacht
de Britten nog wel voor 10 jaar het gebruik van
de haven van Liu Kung Tau, daaraan kwam een
einde met een militaire landing van Japanners op
1 oktober 1940.
Er waren dus geen postzegels met Wei Hai Wei
als gebiedsnaam, maar wel werden er fiscaal
zegels uitgebracht voor dit gebied, allen als
opdruk op de fiscaalzegels van Edward V:

Er waren in die periode in elk van beide postkantoren twee typen stempels in gebruik.

Ovaal: 1899 – 1901; rond: 1901-1930

Het kantoor op Liu Kung Tau gebruikte eerst een
ovalen stempel en daarna het ronde stempel dat
we ook al op de kaart zagen (in verschillende
versies). In Port Edward werd eerst een
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China

1 januari – serie 2022-2
Inwerkingtreding van een regionaal alomvattend
economisch partnership.
Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in een vel
met 10 zegels

5 januari – serie 2022-1
Jaar van de tijger (Ren Yin). De zesde uitgifte van
de reeks Chinese dierenriem.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in een
vellen met 16 zegels.
Tevens twee minivelletjes met elk zes zegels en
een postzegelboekje met 6 series

Zeven zegels van 1,20 yuan uitgegeven in een
minivel met twee series, verticaal samenhangend.
(7-1) Shilin Karst.
(7-2) Libo Karst.
(7-3) Wulong Karst.
(7-4) Guilin Karst.
(7-5) Shibing Karst.
(7-6) Jingoshan Karst.
(7-7) Huanjiang Karst
23 april – serie 2022-3
“Droom van de rode kamer”
deel 5. Een van China’s
beroemde klassieke literaire
werken
(4-1) Lin Daiyu verbrandt
haar gedichten.
(4-2) De goud en jade unie.
(4-3) Tanchun’s vertrek om
ver van huis te trouwen.
(4-4)
Baoyu
verbreekt
wereldse banden.

4 februari – serie 2022-4
Ter herdenking van de openingsceremonie van de
XXIV Olympische winterspelen.
(2-1) Samen voor een gedeelde toekomst.
(2-2) Licht van hoop.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in een vel
met 12 zegels en een minivel met 3 series.

14 februari – serie 2022-5
De 50e verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen China en Mexico
(2-1) Dengfeng observatorium.
(2-2) Piramide van Kukulcan.
Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in een
vellen met 10 zegels.
28 april – serie 2022-6
Natuurlijk werelderfgoed: Zuid-Chinese Karst.
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Drie zegels van 1,20 en één van 1,50 yuan
uitgegeven in vellen met zestien zegels, een
blokje van 6 yuan en een minivel met 2 series.
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5 mei – serie 2022-7
De honderdste verjaardag van de oprichting van
de communistische jeugdliga van China.

(2-1) Altijd de communistische partij van China
volgen.
(2-2) Trouw zweren aan de communistische partij
van China en China sterker maken.
Een zegels van 80 fen en een zegel van 1,20 yuan
se-tenant uitgegeven in een vel met 6 series.

Nieuwe uitgiften Hong Kong
21 april 2022 – Chinese ruimtevaart

Een speciaal velletje ter ere van de prestaties van
China op het gebied van ruimtevaart en
ruimteonderzoek. In dit ovale velletjes zijn twee
zegels van 10$ opgenomen en afgebeeld zijn 10
satellieten die door China in de ruimte zijn
gebracht.

als opvolging van de serie ‘Local snacks of
Hongkong’ uit 2021 is weer een nieuwe serie
uitgebracht met daarop 6 typische snacks uit
Hongkong.

Zes waarden: HK$ 2,00; 2,60; 3,40; 3,70; 4,90;
5,00
1 juli 2022 – 25 jaar terugkeer van Hong Kong

17 juni 2022 – 120 jaar Ta Kung Pao

Te ere van het feit dat Hongkong 25 jaar geleden
weer onder Chinese controle kwam is een serie
van vier zegels uitgebracht met de waarden HK$
2,00; 3,70; 4,90; 5,00
Gelegenheidsstempel
Een speciaal velletje ter ere van het 120 jarig
bestaan van de grootste krant in Hongkong, Ta
Kung Pao, met daarin opgenomen 1 10$ zegel.
Afgebeeld is de oude locatie van het oude kantoor
van de krant in de toenmalige Franse concessie en
de moderne skyline van Hong Kong.
26 mei 2022 – Hong Kong snacks
Eten is in de cultuur van Hongkong verweven en
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Stempel uit Baksak/
Poseh met tekst in
Chuang schrift om
de oprichting van het
“T’ung Tribe SelfGoverning District”
in de provincie
Kwangsi te vieren.
Gebruikt op 5-3-58.
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Nieuwe uitgiften Taiwan – Republiek China
12 mei 2022 – Yunlin County

werd opgericht in 1922 en heeft uitstekende
prestaties geleverd op het gebied van onderzoek
en ontwikkeling en het bevorderen van
intellectuele innovaties.

6 juni 2022 – Moderne componisten
Een serie met afbeeldingen van beroemde
schilderachtige locaties in Yunlin County
1. Xiluo Bridge (NT$8): Deze rode brug
overspant de Zhuoshui rivier op de grens van
Yunlin en Changhua counties en is 1.939 meter
lang. Toen hij in 1952 werd voltooid, was het de
langste brug in het Verre Oosten.
2. Beigang Chaotian Tempel (NT$8): Gelegen in
Yunlin's Beigang Township, deze tempel werd
gebouwd in 1694, tijdens de heerschappij van
Kangxi in de Qing-dynastie.
3. Wannian Canyon in Caoling: (NT$15):
Gelegen in Caoling Geopark in Yunlin's Gukeng
4. Taiping Old Street in Douliu (NT$15): Deze
600 meter lange straat heeft gebouwen in
barokstijl die bijna een eeuw geleden werden
gebouwd.
20 mei 2022 – Huwelijkspostzegels

Een serie van 4 trouwzegels uitgegeven voor
bruiden en bruidegoms om hun huwelijksuitnodigingen te versturen.
Op elke postzegel staat een traditionele
huwelijksgroet - "Twee harten; één liefde
(NT$6)," "Gefeliciteerd met het leggen van de
knoop (NT$6)," "Liefde is voor het leven
(NT$8)," en "Op een lang en gelukkig huwelijk
(NT$13)" - en de omtrekschets van een bloemenen bladerenslinger die typisch is voor bruiloften,
respectievelijk - Flamingobloem, Mot Orchidee,
Roos, en Tulp.
1 juni 2022 – 100 jaar NTNU
De National Taiwan Normal University (NTNU)
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Serie met vier moderne componisten van Taiwan:
Deng Yu-Shian, Hsu Shih, Yang San-Lang en
Chou Lan-Ping. Op de zegels van NT$12 staan de
portretten van de componisten afgebeeld boven
hun beroemde partituren.
27 juli 2022 – Chinese poëzie

Een serie over gedichten die te maken hebben met
de traditionele culturele bezigheden van "muziek,
go, kalligrafie en schilderen:
1. "Zither Played in Tune" door Liu Changqing
(NT$8)
2. "Go" door Wang Anshi (NT$8)
3. "Passend rijm bij Liu Gongfu's inscriptie op
Wen Lugong's kalligrafie" door Su Zhe (NT$12)
4. "Pruimenbloesems in Inkt" door Wang Mian
(NT$28)
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