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52e jaargang no. 193                                 Juni 2020 

 

Redactioneel 
De coronacrisis die het land (en de wereld) al 

maanden in zijn greep houdt heeft uw redacteur 

in ieder geval de tijd gegeven om veel met 

filatelie bezig te zijn. Gelukkig geldt dat ook voor 

Marc Symens, die een belangrijk deel van het 

vorige blad vulde met zijn artikel over de 

gezantschapswachten in Peking na de 

Boxeropstand. Dit keer is hij terug met een 

uitgebreid artikel over Changchun als knooppunt 

in het spoorverkeer tussen China en Europa, met 

name over de stempels van het Japanse kantoor in 

die plaats. 

Eén van de gevolgen van de westerse ingreep na 

de Boxeropstand is ook terug te lezen in het 

artikel over de British Railway Administration. 

Daarnaast weer eens wat aandacht voor Taiwan 

als verzamelgebied. In nummer 190 ging het over 

de ‘Republiek Taiwan’ die zorgde voor een kort 

gebruikte uitgifte van drie zegels in 1895, 

voorafgaand aan de Japanse overname van het 

eiland. Nu komen drie andere zegels aan de orde 

die aan het einde van de Japanse overheersing in 

1945 werden uitgebracht en die al even kort dienst 

deden. Ook daar hoort een boeiend verhaal bij. 

Wat korte artikelen en nieuwtjes vullen dit 

nummer verder.  

We zijn voorlopig nog niet van de corona-

maatregelen af, die ook de bijeenkomsten van 

onze club onmogelijk maken. Maar dat 

weerhoudt ons er niet van om verder te werken en 

te studeren op onze filatelistische hobby. Ik hoop 

ook in de komende maanden daar weer de 

vruchten van te mogen ontvangen! 

 

Bestuursmededelingen 
De bijeenkomsten van  april en juni van dit jaar 

zijn al afgezegd in verband met de beperkingen 

die de corona-maatregelen ons opleggen. Op dit 

moment is nog onduidelijk hoe het de rest van het 

jaar zal gaan. Zoals de leden al hebben gehoord 

heeft het Bestuur besloten de jaarvergadering van 

2020 naar april 2021 te verdagen. De leden 

hebben de Jaarrekening over 2019 en de 

begroting voor 2020 ontvangen en vragen, 

opmerkingen en commentaar daarbij zijn nog 

steeds welkom. Hieronder kunt u het Jaarverslag 

van het bestuur over 2019 lezen, dat anders ook 

van de jaarstukken deel uit had gemaakt. 
 

Jaarverslag van het Bestuur over 2019 

Het jaar 2019 was voor de studiegroep een 

belangrijk jaar, waarin we het 50-jarig bestaan 

van onze vereniging vierden. De 

jubileumbijeenkomst op 1 juni had een grote 

opkomst, was gezegend met prachtig weer en het 

programma kreeg van de aanwezigen een hoge 

waardering. Een erg mooie manier om deze 

mijlpaal luister bij te zetten! 

Voor het overige is nog vermeldenswaard dat 

onze vergaderlocatie door verbouwing gesloten 

was, waardoor we twee keer moesten uitwijken 

naar een nabij gelegen (luxere) locatie, wat op 

zich geen straf was.  

Het aantal leden groeide in 2019 per saldo iets, 

tot 95 leden, wat voor een vereniging als de onze 

in deze tijd een mooi aantal is. De bijeenkomsten 

trekken (buiten de jubileumbijeenkomst) vooral 

een vaste kring bezoekers die het waarderen dat, 

naast de veiling en de onderlinge contacten, ook 

elke bijeenkomst een inleiding wordt gehouden 

over een onderwerp in verband met ons 

verzamelgebied en een of enkele bijzondere 

poststukken worden besproken.  

Wat de financiële gang van zaken betreft kan 

verwezen worden naar het aan de leden 

toegestuurde Jaaroverzicht en de daarbij 

behorende balans. Het boekjaar sloot met een 

tekort van 6400 Euro, wat in belangrijke mate het 

gevolg was van de kosten van de lustrumviering 

en de duurdere vergaderlocatie. Tegelijk laat de 

jaarrekening ook zien dat traditionele inkomsten-

bronnen als rente over ons kapitaal en de 



26 China Filatelie 2020 

opbrengst van de Nieuwtjesdienst wat opdrogen 

door zakkende rentestand en verminderde omzet. 

Er is voor de vereniging dus ook een structureel 

probleem om de vaste kosten te dekken. Dat blijkt 

ook uit de Begroting voor 2020, die een negatief 

saldo van een kleine 2500 Euro laat zien. Dankzij 

het opgebouwde kapitaal kunnen we dat nog 

enkele jaren dragen, maar het bestuur overlegt 

over mogelijkheden om de tering weer meer naar 

de nering te zetten. Daarover zullen we in de loop 

van 2020 voorstellen aan de leden doen. 

Het Bulletin kon in het afgelopen jaar opnieuw 

slechts drie maal verschijnen. Wel kon het voor 

een belangrijk deel gevuld worden met originele 

bijdragen uit eigen kring, vaak gebaseerd op de 

inleidingen en brieven die tijdens de 

bijeenkomsten aan de orde kwamen. Het 

enthousiasme van Jos Daanen en de rijke kennis 

van Hendrik Oranje en Jozef Wagemakers liggen 

daaraan voor een belangrijk deel ten grondslag. 

In 2019, het jaar van het varken, waren er 4 

zendingen nieuwtjes van de Volksrepubliek 

China. Totaal door China geleverde nieuwtjes van 

2019 waren 31 series, 4 zgn. persoonlijke zegels 

(zonder codering aan de onderzijde van de 

zegels), 6 blokjes, één postzegelboekje en 10 

minivelletjes. Bij de laatste zending in december 

is weer een geschenk ontvangen in de vorm van 

een Nieuwjaarsvelletje dat inmiddels met het 

bulletin aan de leden is verstrekt. 

In ons jubileumjaar 2019 hadden we vier 

veilingen met  voldoende materiaal. Bij ons 

jubileum op 1 juni was er geen veiling. In totaal 

werden er 400 kavels aangeboden. Hiervan 

werden er 242 kavels (60,5%) verkocht. Via 

schriftelijke biedingen waren dat 167 kavels 

(69%) en via biedingen uit de zaal waren dat 75 

kavels (31%). Aan de vraag uit de vergadering 

naar gestempeld materiaal konden we maar 

beperkt voldoen. Ook dit jaar was Hendrik Oranje 

weer degene die de meeste kavels aanleverde. 

Hiervoor onze speciale dank!  Als u nog materiaal 

heeft voor onze veiling neemt u dan contact op 

met onze veilingmeester! 

Ook dit jaar hebben we weer een reeks 

interessante aanvullingen op de bibliotheek 

verworven. Met name de complete jaargangen 

van het blad van onze Franse zustervereniging 

zijn een belangrijke aanwinst. Het aantal 

uitleningen blijft beperkt, wel waren er meer 

informatieverzoeken (ook van buiten de 

vereniging). Zoals altijd, we hebben een 

uitstekende bibliotheek, maak er gebruik van. 
 

Oproep – post per mail 

Het bestuur roept u op om uw convocaties via de 

e-mail te laten bezorgen. Behalve dat dit minder 

werk voor het secretariaat is, worden hiermee ook 

portokosten vermeden.  Dat is een kostenpost die 

over een boekjaar niet onaanzienlijk is. 

Ongeveer de helft van de leden heeft reeds 

aangeven de convocaties via de e-mail te willen 

ontvangen, waarvoor dank. 

Bent u ook bereid uw convocaties voortaan via e-

mail te ontvangen, gaarne even een mailtje naar 

het secretariaat (wterlouw@chinafilatelie.nl) met 

uw juiste e-mail adres. Bedankt alvast! 
 

Gelegenheidsvelletje 
Onderstaand velletje is enkele jaren geleden 

uitgebracht om de economische en techno-

logische ontwikkeling in de stad Wuhan te vieren.  

Inmiddels heeft die stad ook een ander soort 

bekendheid gekregen… 
 

 
 

Gelegenheidsstempel 
 

De “Trade Union 

Conference of Asian and 

Australasian Countries” 

werd van 16 november 

tot 1 december 1949 in 

Peking gehouden. Dit 

stempel werd er 

gebruikt, met diameter 

16 mm en in rood afgeslagen. 

  

mailto:wterlouw@chinafilatelie.nl
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Internationale briefwisseling via Changchun I.J.P.O. (1907-1932) 
 

Marc Symens 

(stempelstudie: Jozef Wagemakers) 
 

Op nogal wat briefwisseling van en naar China, 

de Japanse Post in Mantsjoerije, Korea en Japan 

of gewoon verstuurd “via Siberia” vindt men in 

de periode 1907-1932 een transitstempel van de 

Imperial Japanese Post Office (IJPO) van 

Changchun.  De stadsnaam komt er voor als 

CHANG-CHUN, CHAN-CHUNG of CHANGCHUN en 

is er soms aangevuld met -S, -H, een lege ruimte 

of nog wat anders. 
 

Door de Russisch-Japanse oorlog (1904-1905) 

werd de route “via Siberia”, die reeds sinds 

oktober 1903 voor algemeen UPU-postverkeer 

kon gebruikt worden, vanaf midden februari 1904 

voor zowat 3 jaar onmogelijk.   

Maar vanaf midden februari 1907 werd die route 

“via Siberia” voor internationaal postverkeer toch 

opnieuw open gesteld.  Aanvankelijk gebeurde 

dat met twee wekelijkse verbindingen vanuit 

Moskou over Harbin en dan systematisch naar 

Vladivostok. Vanuit Vladivostok waren er 

aansluitend wekelijks verbindingen per schip naar 

Shanghai. 
 

 

Situatieschets begin 20ste eeuw, met aanduiding van 

de belangrijkste spoorwegen 
 

Dus in eerste instantie nog niet volgens de kortere 

route (van en) naar China en Korea die liep vanaf 

Harbin met de Chinese Eastern Railway (CER) 

naar Kwanchengtze-Changchun, vervolgens 

vanuit Changchun met de South Manchurian 

Railway (SMR) naar Moukden waar er 

aansluiting was op het Chinees spoorwegnet 

richting Tientsin en Peking.  In Moukden vertrok 

er ook een spoorlijntje richting Antung en Korea.  

De hoofdlijn van de SMR liep door tot in Dairen 

(met vanuit Dairen scheepsverbindingen naar 

bijvoorbeeld Chefoo). 
 

 

Situatieschets rond 1925, met in rood de spoorlijnen 

van de SMR 
 

Na de Russisch-Japanse oorlog en het verdrag van 

Portsmouth (5-9-1905) werd het zuidelijkste stuk 

van de CER vanaf Kwanchengtze tot Port Arthur 

overgedragen aan Japan.  
 

 
 

Uit strategische overweging begonnen de 

Japanners, met de daarvoor opgerichte South 

Manchurian Railway Company, in razend tempo 

de spoorlijn van Russisch breedspoor naar 

standaard spoor om te bouwen.  Op 13-6-1907 
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ondertekenden Japan en Rusland reeds een 

tijdelijke overeenkomst om de spoorlijn te 

heropenen waardoor er ook postzendingen de 

snellere route zouden kunnen gaan gebruiken.  

De vroegste getuige daarvan is een Russische 

prentbriefkaart met transitstempel KUAN CHENG 

TZU / I.J.P.O van 2-10-1907 (over Hong Kong) 

naar Hanoï.   

   
Stempels KUAN CHENG TZU en CHANGCHUN-S, 

beiden uit oktober 1907 
 

Er zijn maar enkele poststukken met een KUAN 

CHENG TZU / I.J.P.O stempel gekend.  Het IJPO-

postkantoor “Kuan Cheng Tzu” (oude stadsnaam) 

werd namelijk op 21-10-1907 omgedoopt tot 

“Changchun” (nieuwe stadsnaam). 

 

 
Situatieschets Kuan Cheng Tzu - Chang Chun 

 

 

Eerste station van de SMR in Changchun 
 

Een prentbriefkaart verstuurd op 22-10-1907 

vanuit de Japanse post in Port Arthur naar 

Frankrijk krijgt zo op 24-10-1907 daardoor reeds 

een zwarte transitstempel CHANGCHUN-S / I.J.P.O  

Ook een vanuit CHEFOO / I.J.P.O op 29-10-1907 

verzonden aangetekende brief naar Duitsland 

krijgt een transitstempel van Changchun samen 

met een nieuw aantekenstrookje met in 

handschrift “chang chun”. 

Postaal gezien werd Changchun zo in deze 

periode vanaf eind 1907 erg belangrijk omdat er 

massa’s internationale post verzonden “via 

Siberia” werd uitgewisseld tussen de Russische 

post van de Chinese Eastern Railway (CER) en de 

Japanse Post van de South Manchurian Railway 

(SMR). 
 

 

Drie transitstempels uit april-mei 1908: het stempel 

“CHANGCHUN-S” is op 9-4-1908 in groen geslagen,  

deze van 30-4-1908 in violet geeft de indruk dat die 

al veel gebruikt was, en deze van 12-5-1908 vermeldt 

bovenaan “CHANG-CHUN.S.”  
 

Post vanuit Europa verstuurd “via Siberia” kwam 

hoofdzakelijk in gesloten postzakken op de  

Transsiberische spoorweg.  Wanneer daarvoor de 

route Harbin – Changchun - Moukden en dan 

verder per Chinees spoor richting Tientsin 

gevolgd werd, vindt men daarop normaliter geen 

transitstempel van Changchun. 

Post die vanuit Moukden echter niet verder moest 

via het Chinees spoor, maar wel richting Dairen 

of richting Korea moest, kreeg bij het uitsorteren 

in Changchun dikwijls wel een transitstempel.   
 

 

Prentbriefkaart van Wenen op 10-1-1910 verstuurd “über 

Siberien” naar Tsingtau;  met IJPO-transitstempels van 

CHANGCHUN-S (25-1), DAIREN (27-1) en CHEFOO (28-1) 
 

Ook post die nog niet in gesloten postzakken stak 

kreeg in Changchun dikwijls een transitstempel. 
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Prentbriefkaart verstuurd vanuit Manchouli op  6-

12-1908 (stempel met juliaanse datum 23-11) naar 

Taiyuanfu, China; met IJPO-transitstempels van 

CHANGCHUN-S (13-12) en PEKING (17-12) en daar 

doorgegeven aan de Chinese post 
 

In omgekeerde richting werd ongeveer op 

dezelfde manier tewerk gegaan. Briefwisseling 

die vanuit China “via Siberia” verstuurd werd en 

reeds in gesloten postzakken stak (de Chinese 

post wisselde daarvoor hun post uit met een van 

de buitenlandse postkantoren aangesloten bij de 

UPU) ging gewoon per Chinees spoor naar 

Moukden, of per schip naar Dairen en dan 

gewoon verder via SMR, CER en Transsiberische 

spoorlijn naar Europa. 

Briefwisseling afkomstig van een van de kantoren 

van de Japanse post in China werd in Changchun 

veelal nog definitief gesorteerd en kreeg daar 

meestal wel een transitstempel.   
 

 

Prentbriefkaart verstuurd “via Siberia” vanuit 

SHANGHAI / I.J.P.O op 2-4-1909, naar Malderen, met 

transitstempel CHANGCHUN-S / I.J.P.O van 5-4-1909 
 

Op de omslag staat een tweede voorbeeld: een 

prentbriefkaart verstuurd “via Siberia” vanuit 

PEKING / I.J.P.O op 22-9-1909 naar Brussel, met 

transitstempel CHANGCHUN-S / I.J.P.O van 25-9-

1909, 14 dagen onderweg. 
 

Ook indien de Chinese post haar briefwisseling 

uitwisselde met de Japanse post om ze per schip 

naar Dairen te brengen krijgt die post nog een 

transitstempel in Changchun.  Zo kennen we een 

brief van 1911 (hier niet afgebeeld) verzonden 

vanuit de Chinese post in Chefoo naar 

Denemarken, waar de Chinese post de brief 

doorgeeft aan de Japanse post in Chefoo 

(transitstempel CHEFOO / I.J.P.O op 18-11-1911) 

met een transitstempel CHANGCHUN-S / I.J.P.O van  

20-11-1911 en aankomststempel van 

Charlottenlund na 16 dagen. 

Ook briefwisseling afkomstig van een van de 

Japanse kantoren in Korea werd in Changchun 

veelal nog definitief gesorteerd en kreeg meestal 

in Changchun wel een transitstempel. 
 

 
Prentbriefkaart verstuurd “via Siberia” vanuit 

SEOUL / COREA op 15-6-1909 naar Brussel 3-7-

1909; met transitstempel CHANGCHUN-S / I.J.P.O 

van 19-6-1909 en 18 dagen onderweg, dus zeker via 

Siberia 

 
Prentbriefkaart verstuurd “via Siberia” vanuit 

SEOUL op 19-2-1913 (4 sen op voorzijde) naar 

Boulogne sur Mer 8-3-1913; met transitstempel 

CHANGCHUN-H / I.J.P.O van 22-2-1913, 17 dagen 

onderweg, dus zeker via Siberia 
 

Indien aangetekend verzonden, werden deze 

stukken in Changchun meestal voorzien van een 

nieuw (internationaal) aantekenstrookje. 
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Vier verschillende aantekenstrookjes 

 

In de periode 1907-1911 zien we vooral veel 

IJPO-transitdatumstempels met bovenaan 

CHANGCHUN-S. 

Waarvoor staat de S?  Alhoewel niet geheel 

duidelijk, de meest logische en voor de hand 

liggende suggestie is “Station” (maar wie weet, 

misschien was het wel “Sorting (Center)”).  We 

denken dan ook dat de postbehandeling toen ook 

effectief door de IJPO in het stationsgebouw 

gebeurde (ter info: ook van Moukden is in 

dezelfde periode een stempel MOUKDEN-S / I.J.P.O 

gekend). 

Wanneer midden 1911 een treinpostkantoor op de 

SMR als uitwisselingskantoor werd ingezet 

(waardoor er veel minder post in Changchun zelf 

nog moest behandeld worden) zien we regelmatig 

stempels met bovenaan CHANGCHUN-H 

verschijnen.  Waarvoor staat de H?  Omdat we 

zelf in eerste instantie denken aan een afkorting 

van een Engels woord/begrip zouden we daarvoor 

“Head (Office)” willen suggereren. Dat hoofd-

kantoor kunnen we plaatsen, kort bij het station, 

in de nieuwe stad. 
 

Ook op internationale briefwisseling van de 

Japanse post in Mantsjoerije zelf vindt men de 

transitstempels van Changchun. 
 

 

Prentbriefkaart verstuurd “via Siberia” vanuit 

Tiehling op 17-10-1910 naar Duitsland; met 

transitstempel CHANGCHUN-S / I.J.P.O van 18-10-

1910 dus vrijwel zeker via Siberia 

 
Prentbriefkaart verstuurd vanuit PORT-ARTHUR-N / 

I.J.P.O op 26-1-1912 naar Boulogne sur Mer; met 

transitstempel CHANGCHUN-H / I.J.P.O van 28-1-

1912 dus zeker via Siberia 
 

Een bijzonder prentbiefkaartje werd in 1913 

verstuurd “via Siberia” vanuit de Chinese Post in 

Newchwang naar Frankrijk.  In Newchwang was 

de Chinese post toen aangewezen om het door te 

geven aan de Japanse post.  Daarom zouden we 

hier ook een stempel NEWCHWANG / I.J.P.O op 

verwachten, maar die is er niet op aanwezig. 
 

 

 
Prentbriefkaart (met interessante frankering van 1 

cent (Shanghai-opdruk) + 3 cents (London opdruk)) 

verstuurd vanuit Newchwang  op 17-7-1913 naar 

Frankrijk, doorgegeven aan de Japanse post en met 

transitstempel van Changchun op 18-7-1913 
 

Midden 1911 wordt er door de SMR tussen 

Changchun en Moukden met een ambulant 
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treinpostkantoor gewerkt dat mee fungeerde als 

uitwisselingskantoor en ovale stempels 
“I.J.P.O.1.MUKDEN-CHANGCHUN / * SOUTH 

MANCHURIA *” en “I.J.P.O.2.CHANGCHUN-

MUKDEN / * SOUTH MANCHURIA *” gebruikte.  

Vooral poststukken met een mooie volledige 

afdruk van deze ovale stempels zijn maar schaars 

te vinden.  Ze komen in de periode 1911-1917 

(datums gekend vanaf 31-8-1911) voor op 

gelijkaardige stukken als deze die men in de 

periode 1907-1911 terugvindt met stempels van 

de IJPO van Changchun.  Indien nodig werden 

aangetekende brieven door het treinpostkantoor 

voorzien van een nieuw (internationaal) 

aantekenstrookje. 
 

 

 
 

Stempels I.J.P.O.2.CHANGCHUN-MUKDEN / * 

SOUTH MANCHURIA * kan men normaliter 

alleen vinden op briefwisseling die, eenmaal op 

de SMR, nog niet in gesloten postzakken stak of 

op briefwisseling naar Korea, Mantsoerije en 

briefwisseling die na Moukden nog verder met de 

SMR moest richting Dairen (zoals briefwisseling 

naar Tsingtao). 
 

 
Russische prentbriefkaart verstuurd op 26-12-1912 

(stempel met juliaanse datum 13-12-1912) met 

stempel I.J.P.O.2.CHANGCHUN-MUKDEN / * SOUTH 

MANCHURIA * van 1-1-1913, klein ovaal stempeltje 

“S/2” van de postsorteerder van de Chinese post in 

Peking en verder afgeleverd door de Chinese post 
 

 
Prentbriefkaart van Noorwegen (Holmenkollen) 

verstuurd “via Siberia” op 4-7-1914 naar “Hun 

Chun Manchuria” behandeld door het 

treinpostkantoor (met stempel 
I.J.P.O.2.CHANGCHUN-MUKDEN / * SOUTH 

MANCHURIA *) 
 

Briefwisseling in de andere richting met een 

datumstempel I.J.P.O.1.MUKDEN-CHANGCHUN 

/ * SOUTH MANCHURIA * is, relatief gesproken, 

iets eenvoudiger te vinden. 
 

 

Brief op 4-7-1913 aangetekend verstuurd vanuit de 

Japanse post in KEIJO (Seoul), via Siberia, naar 

Darmstadt; door het treinpostkantoor (datumstempel 
I.J.P.O.1.MUKDEN-CHANGCHUN / * SOUTH 

MANCHURIA *) van de SMR voorzien van een nieuw 

aantekenstrookje 
 

Op de omslag staat nog een brief op 10-7-1917 

aangetekend verstuurd vanuit de Japanse post in 

Tsingtao (Japanse postzegels met opdruk), via 

Siberia, naar Amsterdam; door het treinpost-

kantoor (datumstempel I.J.P.O.1.MUKDEN-

CHANGCHUN / * SOUTH MANCHURIA *) van de 

SMR voorzien van een nieuw aantekenstrookje 

met stempel “I.J.P.O. NO.1 / MUKDEN-

CHANGCHUN.”, geopend voor censuur en 

censuurstempels van Petrograd. 
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Prentbriefkaart op 25-1-1914 verstuurd vanuit Seoul 

naar Luik (7-2-1914); met datumstempel 
I.J.P.O.1.MUKDEN-CHANGCHUN / * SOUTH 

MANCHURIA * van 26-1-1914 

 
Brief, tweede gewichtsklasse, op 20-9-1911 verstuurd 

vanuit MOUKDEN-S / I.J.P.O (Japanse postzegels 

zonder opdruk: 26 sen) naar Duitsland; met 

transitstempel van het treinpostkantoor 

(datumstempel I.J.P.O.1.MUKDEN-CHANGCHUN / * 

SOUTH MANCHURIA *) van de SMR 
 

Bij het uitbreken van de revolutie in Rusland in 

november 1917 geraakt het postverkeer over de 

transsiberische spoorlijn verstoord en tijdelijk 

onbruikbaar.   
 

 

Nieuwe station van Changchun (rond 1925) 

Wanneer nadien de route daarna terug helemaal 

op gang komt wordt er niet meer gewerkt met 

ambulante postkantoren op de SMR (men vindt 

de ovale stempels niet meer).   Stempels van 

Changchun blijven op aangetekende zendingen 

nog wel nog voorkomen, zelfs tot in 1932. 
 

 

Nog een aangetekende brief op 16-6-1932 verstuurd 

vanuit JINSEN / CHOSEN (Japanse Post in Korea) 

naar Zwitserland, met transitstempel CHANGCHUN / 

I.J.P.O. van 18-6-1932 
 

Changchun wordt eind 1932 Hsinking.  

Soortgelijke brieven, in het bijzonder 

aangetekende, van 1933 zal men kunnen 

aantreffen met de HSINKING / I.J.P.O. en vanaf 

1934 met HSINKING / I.N.P.O.  (N=Nippon). 
 

Tot slot, twee prentbriefkaarten van 1912 van 

PORT-ARTHUR-O en PORT-ARTHUR-N, waarbij de 

-O zou staan voor “Old (town)” en -N zou staan 

voor “New (town)”, die beide zeker in 

Changchun zijn gepasseerd, maar waarop in 

Changchun geen transitstempel werd 

aangebracht. 
 

 

Prentbriefkaart verstuurd “via Siberia” vanuit 

PORT-ARTHUR-O / I.J.P.O op 21-4-1912 naar 

Antwerpen 8-5-1912; 18 dagen onderweg en dus 

zeker via Siberia (1 sen op voorzijde) 



 

China Filatelie 2020 33 

 
Prentbriefkaart verstuurd “via Siberia” vanuit 

PORT-ARTHUR-N / I.J.P.O op 8-2-1912 naar 

Boulogne sur Mer 22-2-1912; 14 dagen onderweg en 

dus zeker via Siberia 
 

Stempelstudie “Roman Letter Postmarks” van 

Changchun 

Transitstempels van het IJPO van Changchun 

kunnen dus voorkomen van 1907 tot en met 1932. 

Om bijkomend een overzicht te kunnen geven van 

welke stempel (als je op details gaat letten zijn er 

tamelijk veel verschillende) er precies van 

wanneer tot wanneer is gebruikt, beschikten we 

helaas over veel te weinig gegevens.  Daarvoor 

deden we een beroep op Jozef Wagemakers.  

Hierna volgt het resultaat van zijn studie van de 

stempels van Changchun. 

De studie beperkt zich tot de stempels in Westers 

schrift (de stempels in Chinees schrift werden 

nooit gebruikt als transitstempel) met onderaan 

“I.J.P.O” of “I.J.P.O.” en is uitsluitend gebaseerd 

op stempels die Jozef zelf heeft gezien op 

afbeeldingen van poststukken in zijn databank.  

Dat houdt in dat hij alle onduidelijke en onjuiste 

verwijzingen in de literatuur buiten beschouwing 

heeft gelaten.  Op die manier zijn er op basis van 

wat er bovenaan in de stempels vermeld staat 8 

verschillende stempels te beschouwen (punten en 

streepjes zijn hierbij significant). 
 

    

 

CHAN-CHUNG. CHANG-CHUN.C. CHANG-CHUN.S. CHANGCHUN  

   

 

 

CHANGCHUN… CHANGCHUN-H CHANGCHUN-S  CHANGCHUN 1 
 

T-1 CHAN-CHUNG. gebruiksperiode: 1-11-09 t/m 27-11-09 

(Mizuhara geeft als laatste datum 20-12-09)  
T-2 CHANG-CHUN.C. gebruiksperiode: 27-5-09 t/m 2-6-09 

Opgelet: de in de literatuur genoemde stempels CHANG-CHUNC, CHANG-

CHUNG en CHANG-CHUN O zijn slecht gelezen voorbeelden van dit stempel. 
T-3 CHANG-CHUN.S. gebruiksperiode: 12-5-08 t/m 23-5-08 
T-4 CHANGCHUN gebruiksperiode: 4-4-1914 t/m 9-10-1932 

(onderaan: I.J.P.O. met punt achter de O) 
T-5 CHANGCHUN… gebruiksperiode: 28-12-1913 t/m 1-3-1914 

Dit is een gemodificeerd CHANGCHUN-H stempel waar de “-H” is 

weggelaten, waarschijnlijk een noodmaatregel in afwachting van het 

“normale” CHANGCHUN stempel (zie T-4) 
T-6 CHANGCHUN-H gebruiksperiode: 29-7-1911 t/m 2-12-1913 

Opgelet: de in de literatuur genoemde “ I” en ook de “kleine h” is niet meer 

dan een slechte afslag (of beschadigd stempel), het basisstempel is identiek 
T-7 CHANGCHUN-S 

5 subtypes 
gebruiksperiode: 24-10-1907 t/m 31-1-1912 
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T-8 CHANGCHUN 1 gebruiksperiode: dit stempel is zo zeldzaam dat het moeilijk is een periode 

aan te geven; verder zijn de meeste afdrukken zo slecht dat niet met 

zekerheid te zeggen is of het hier om CHANGCHUN 1 gaat; voor wat het 

waard is: stempels gezien tussen 11-12-1916 en 29-7-1919. 

(onderaan: I.J.P.O. met punt achter de O) 
 

Wat opvalt is de soms extreem korte periode van gebruik, weken in plaats van (wat je zou verwachten) 

jaren.  Een rol speelt ongetwijfeld dat de meeste stempels van rubber zijn gemaakt; rubber dat aangetast 

wordt door de oplosmiddelen in de inkt. Maar dit kan niet de volledige verklaring zijn. 
 

Er zijn met zekerheid 5 verschillende CHANGCHUN-S stempels in gebruik geweest.  

Het makkelijkst om de subtypes uit elkaar te houden is de vorm van de eerste “C”: subtype 1, 2 en 4 

hebben geen haak, subtype 3 een gebogen haak en subtype 5 een rechte haak.  Er is een mogelijkheid 

dat er begin 1912 nog een zesde subtype in gebruik was maar details (en bruikbare scans) ontbreken. 
 

 

   
 

CHANGCHUN-S 

subtype-1 

CHANGCHUN-S 

subtype-2 

CHANGCHUN-S 

subtype-3 

CHANGCHUN-S 

subtype-4 

CHANGCHUN-S 

subtype-5 
 

Tot en met januari 1911 is er geen overlap in de gebruiksperiodes van deze subtypes van CHANGCHUN-

S. 
 

Zetten we zonder uitzondering alle stempels in chronologische volgorde dan lijken er 2 grote series te 

bestaan:  
 

Een eerste serie: de stempels met CHANGCHUN-S, maar ook CHANG-CHUN.S., CHANG-CHUN.C. en 

CHAN-CHUNG., in gebruik van 1907 tot 1911 (mogelijk 1912). 
 

T-7 CHANGCHUN-S 

subtype-1 
gebruiksperiode:  

zwarte inkt: 24-10-07 t/m 3-3-08 

groen inkt: 24-03-08 t/m 9-4-08 

violette inkt: 27-4-08 t/m 30-4-08 
T-3 CHANG-CHUN.S. gebruiksperiode: 12-5-08 t/m 23-5-08 
T-7 CHANGCHUN-S 

subtype-2 
gebruiksperiode: 9-7-08 t/m 24-4-09 

T-2 CHANG-CHUN.C. gebruiksperiode: 27-5-09 t/m 2-6-09 
T-7 CHANGCHUN-S 

subtype-2 
gebruiksperiode: 4-6-09 t/m 1-11-09 

T-1 CHAN-CHUNG. gebruiksperiode: 1-11-09 t/m 27-11-09 
T-7 CHANGCHUN-S 

subtype-2, 3, 4 en 5 
gebruiksperiode: 

subtype-2: 24-1-10 t/m 15-7-10 

subtype-3: 26-7-10 t/m 19-6-11 

subtype-4: 12-2-11 t/m 31-6-11  

(subtype-4 overlapt met subtype-3 en subtype-5) 

subtype-5: 20-6-11 t/m 31-1-1912 
 

Waarom heel kort een CHANG-CHUN.C. stempel (T-2) werd gebruikt is onduidelijk.  En de vraag is 

ook: waarvoor staat die “C.” ?   Evenzeer is het onduidelijk waarom er behoefte was om enkele weken 

een CHAN-CHUNG. stempel (T-1) te gebruiken in plaats van het stempel van subtype-2 van 

CHANGCHUN-S (T-7) door te gebruiken. 
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Een tweede serie: de stempels met CHANGCHUN-H, maar ook CHANGCHUN…(gemodificeerd -H 

stempel) en CHANGCHUN, in gebruik van juli 1911 tot oktober 1932. 
 

T-6 CHANGCHUN-H gebruiksperiode: 29-7-1911 t/m 2-12-1913 

(overlapt in 1911 met stempel T-7) 
T-5 CHANGCHUN… gebruiksperiode: 28-12-1913 t/m 1-3-1914 
T-4 CHANGCHUN 

meerdere subtypes 
gebruiksperiode: 4-4-1914 t/m 9-10-1932 

 

De stempeltypes T-6, T-5 en T-4 volgen elkaar keurig op zonder enige overlap.  

Ongetwijfeld bestaan er een groot aantal subtypes van stempeltype T4, maar de meeste stempels zijn zo 

slecht geslagen dat het onmogelijk is een subtype vast te stellen.  Hierna twee duidelijke voorbeelden: 
 

  
CHANGCHUN 

1914 

CHANGCHUN 

1932 
 

De stempels van zowel de eerste serie (met CHANGCHUN-S) als van de tweede serie (met 

CHANGCHUN-H) hierboven zullen waarschijnlijk zonder uitzondering allemaal gebruikt zijn door 

hoofdpostkantoor in Changchun, eerst te situeren in het station zelf, later in het centrum van de nieuwe 

stad. 

Waarschijnlijk omdat in februari 1911 de hoeveelheid te verwerken post in Changchun zo groot was, 

was er daar een behoefte om 2 stempels te kunnen gebruiken.  Op basis van bovenstaande stempelstudie: 

eerst CHANCHUN-S subtype-3 en subtype-4 samen, dan subtype-4 en subtype-5 samen, en tenslotte 

subtype-5 en CHANGCHUN-H samen.  Wanneer die drukte fundamenteel verminderde door de inzet van 

een ambulant kantoor op de SMR en wanneer ook de verplaatsing van de activiteiten van het station naar 

de nieuwe stad helemaal afgerond was, verdween deze behoefte automatisch. 
 

CHANGCHUN 1 is de vreemde eend in de bijt, normaal gesproken staat op dit type stempel het 

cijfer voor een bijkantoor. Maar het materiaal is te schaars om dat te kunnen bevestigen (of ontkennen). 
 

T-8 CHANGCHUN 1 gebruiksperiode: gezien tussen 11-12-1916 en 29-7-1919. 
 

Voor volledigheid vermelden we nog dat we, op zoek naar een goede suggestie voor “-H”, ook 

onderzochten of de H zou staan voor Harbin; CHANGCHUN-H zou in dat geval Changchun-Harbin zijn. 

Op zich leek dat eerst niet geheel onmogelijk, want het IJPO van Changchun had, van 1907 tot 1918, 

een klein ervan afhangend kantoortje (met heel beperkte bevoegdheden) in Harbin met deze naam. 
   

 
 

Mede op basis van bovenstaande stempelstudie kunnen we echter uitsluiten dat dat kleine kantoortje in 

Harbin zou zijn ingeschakeld bij het uitsorteren van internationale “via Siberia” verzonden 

briefwisseling. 
 

Heel veel dank aan Jozef Wagemakers voor al zijn hulp ! 
 

Bronvermelding afbeeldingen: 

• Verzameling van de auteur; 

• Verzameling Philippe Lindekens; 

• Veilingcatalogi; 

• La Mandchourie moderne et la companie du chemin de fer sud-Mandchourien, H.W. Kinney, 1928; 

• Informationen zur politischen Bildung - China, 1961. 
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• An Introduction to the postal history of the South Manchurian Railway zone, 1904- 1945, Robert M. 
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• Philatelic Gazeteer of Manchoukuo, Fisher, 1981; 

• The Roman Letter Postmarks of Japan, J.G. Bishop 1979; 

• A Century of the Manchurian Postal History, M. Mizuhara, 1986. 
 

 

Oproep voor medewerking aan een 

display voor november 2020  
 

  
 

Ik ben op dit moment bezig een lezing voor te 

bereiden voor de Vergadering van 14 november 

2020. Die zal gaan over de Taiwan Hat Inspection 

Revenue Stamps die tussen de twee wereld-

oorlogen in Taiwan werden geproduceerd. Dit 

waren Panama hoeden van gevlochten paper, 

Manilla hennep, stro, en andere plantaardige 

vlecht materialen. De gevlochten hoeden werden 

voor het merendeel verkocht naar Amerika maar 

ook landen als Engeland, Frankrijk en andere 

Europese landen. Al die hoeden werden gemaakt 

van tamelijk kwetsbare materialen zodat de 

geproduceerde hoeden goed moesten worden 

geïnspecteerd op vlecht fouten en beschadiging of 

breuk van het gebruikte vlecht materiaal. 

Goedgekeurde hoeden werden met een blauw 

zegel als type A met de tekst Passed als garantie 

dat de Hoed was geïnspecteerd en goed 

bevonden. Niet goed gekeurde hoeden kregen een 

zegel met het woord Rejected (afgekeurd). De 

zegels hebben allemaal de tekst Formosa 

Government, maar in die periode was Taiwan 

onderdeel van het Japanse Keizerrijk. De tweede 

wereldoorlog maakte een eind aan deze 

hoedenproductie. Hebt u een of meer van deze 

zegels in uw bezit dan wil ik die graag van u 

kopen. Ik wil de display namelijk intact houden 

zodat hij ook in de toekomst gebruikt kan worden 

als basis van een lezing. Stuur een E-mail met een 

foto of scan van het zegel en de prijs die u er voor 

wilt hebben en uw bankrekening aan e-mail adres 

sb128522@hotmail.com van Hendrik J. Oranje.  

 

Duidelijkheid over perfin HS 
 

   
 

Hierboven een zegel met de perfin HS. Rudolf 

Münch heeft deze perfin in zijn boek opgenomen 

onder nummer H2.  

Na meer dan 30 jaar perfins verzamelen is er voor 

mij nu eindelijk duidelijkheid gekomen in de 

gebruiker van deze perfin door de ontdekking van 

een brief die dit aantoont. 

In oude publicaties werd deze perfin eerst 

toegeschreven aan Hugo Stinnes China Co. maar 

later overal aan H.Scott & Co. omdat dit werd 

vermeld bij de Britse Post in Hong Kong perfins. 

Diverse publicaties melden ook dat dit een 

gedeelte is van de HongKong Shanghai Bank 

waarbij de B C weggevallen zou zijn. 

In de laatste week van maart verscheen op eBay 

een brief die het juiste gebruik van deze perfin liet 

zien. Het is nu zeker dat deze perfin gebruikt is 

door Hugo Stinnes China Co. uit Shanghai. Zie 

onderstaand fragment van de brief. 
 

 
 

Het blijft nu nog onduidelijk of de bij de Britse 

Post in Hong Kong gebruikte HS perfin ook van 

Hugo Stinnes is. 

Ton van Doornen 
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Taiwan cijfer zegels – deel I 
 

Ken Clark 
 

Onderstaand artikel is met toestemming 

overgenomen en vertaald uit het blad Kiku 

Shimbun, blad van de British Society for 

Japanese Philately, no 173, december 2017. De 

redactie heeft het voor publicatie in ons blad iets 

geredigeerd. 

In nummer 190 van ons blad besteedden we 

aandacht aan de zegels van de ‘Republiek 

Taiwan’ van 1895. Dat verhaal eindigde met de 

overname van Taiwan door Japanse troepen. In 

de periode tot 1945 bleef Taiwan deel van Japan 

en werden er de uit Japan aangevoerde Japanse 

postzegels gebruikt. In 1945 raakte Taiwan door 

acties van de Amerikaanse marine geïsoleerd van 

Japan en moesten er voor het eerst in 50 jaar 

weer postwaarden geproduceerd gaan worden. 

Dit artikel gaat over de eerste zegels die in 1945, 

rond het einde van de oorlog, op Taiwan 

geproduceerd en gebruikt werden. In de SG 

catalogus gaat het om de catalogusnummers J1-

J3 (zonder overdruk) en 1-9 (met overdruk). De 

eersten komen in dit nummer aan de orde, de 

overdrukte zegels in het volgend nummer. 
 

De eerste cijferzegels 
 

 
 

De eerste na het einde van de 2e Wereldoorlog op 

Taiwan uitgegeven postzegels staan in de catalogi 

als volgt beschreven: 

Uitgegeven op 21 oktober 1945, te koop tot 3 

november (14 dagen). 

J1 3 Sen Cijfer Lichtrood  

J2 5 Sen Cijfer Lichtgroen  

Uitgegeven op 31 oktober 1945, te koop tot 3 

november (4 dagen). 

J3 10 Sen Cijfer, Bleekblauw   

Offset plaatdruk, Ongetand, Geen watermerk, 

Geen gom, Afmetingen zegels: 18,2 x 22,2 mm. 

Deze serie postzegels is uitgegeven op 

verschillende papiersoorten met verschillende 

papierkleuren, Hierboven staat de serie J1 - J3 op 

het standaard grijs-witte papier, daarnaast zijn de 

zegels bekend op een grof papiertype met 

afwijkende kleur. De zegelvellen hebben geen 

verdere kenmerken. 
 

Als achtergrond bij deze uitgifte is het volgende 

van belang. Tegen het einde van de oorlog in de 

Stille Oceaan namen de luchtaanvallen in heel 

Japan toe. De drukkerij van het Ministerie van 

Financiën brandde af en het transportsysteem 

voor postzegels stortte in, met als gevolg dat alle 

regionale postcentra voor hun eigen aanvoer 

moesten zorgen. De volgende circulaire van de 

Japanse Post geeft dat aan: 
 

Circulaire nr. 1149 van 18 april 1945 
 

Betreft:   Tijdelijke maatregelen voor de verkoop 

en distributie van postzegels 

 Van:       Hoofd van het Bureau Algemene Zaken 

van het Ministerie van Communicatie 

Aan:       Hoofd van het communicatiebureau, 

regering-generaal van Korea 

               Hoofd communicatie, transportbureau, 

Taiwanese regering-generaal 

               Hoofd Communicatie, Bureau 

Communicatie, Provincie Kwantung 
 

De postzegelfabriek van het drukbureau is 

afgebrand bij een luchtaanval en er wordt het 

nauwste contact onderhouden met het 

drukbureau met het oog op het zo snel mogelijk 

treffen van noodmaatregelen, maar in de 

tussentijd moet worden overwogen zoveel 

mogelijk gebruik te maken van bulk- of 

uitgestelde betalingsmethoden terwijl overzeese 

postdiensten moeten worden voorbereid op 

zelfvoorzienende productie met de lokaal 

beschikbare middelen in overeenstemming met 

hun interne capaciteit, rekening houdend met het 

feit dat de trend uitgaat naar het uitgeven van 

postzegels die vereenvoudigd zijn wat betreft 

ontwerp en kleurendruk op papier van mindere 

kwaliteit. Voorstellen voor het uitbreiden van de 

mogelijkheden voor bulkverzending of uitstel van 

betaling van port worden momenteel besproken 

en zullen zo spoedig mogelijk worden 

medegedeeld. 
 

De Afdeling voor post en telecommunicatie van 

de Taiwanese regering-generaal was ten tijde van 

deze richtlijn al begonnen met het voorbereiden 

van eigen productie van postzegels en 

briefkaarten. 
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Het plaatselijk drukken van postwaarden begon 

op 4 maart 1945 met de briefkaart 3 Sen Prins 

Kusunoki. Dit waren kaarten van slechte kwaliteit 

die op bagasse-papier waren gedrukt en bekend 

stonden als de Taiwan Kusunokis. Op 1 april 

werden de posttarieven herzien en werd deze 3 

Sen-kaart verkocht met daarop een ‘Betaald’ 

handstempel aangebracht. Het drukken van een 5 

Sen Taiwan Kusunoki-kaart begon op 18 mei, 

maar deze werd niet uitgegeven. 

Ook werd begonnen met het voorbereiden van het 

onder eigen beheer drukken van postzegels. Het 

ontwerp werd aangepast door Hattori Takehiko 

van de afdeling Post en Telecommunicatie op 

basis van het origineel door Hioki Katsutoshi van 

het Ministerie van Communicatie. “Dai Nippon 

Teikoku” werd in zegelkarakters geschreven in 

één regel, van rechts naar links te lezen, en iets 

links van het midden werd een groot Arabisch 

waardecijfer in het wit uitgespaard, met het 

chrysanten-embleem rechts ervan. 

In een bericht van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken van 18 juni 1945 aan het 

hoofd van algemene zaken en het hoofd van de 

administratie van Taiwan, werden de kleuren van 

de postzegels gegeven als 3 Sen rood, 5 Sen 

diepgroen, 10 Sen lichtblauw, 30 Sen blauw, 40 

Sen paars, 50 Sen donkerbruin en 1 Yen diepolijf. 

Aanwijzingen over de specificaties werden als 

volgt gegeven: (1) afmetingen van de zegels 22,5 

mm verticaal x 18,5 mm horizontaal; (2) geen 

gom, ongetand; (3) papierkwaliteit die voldoet 

aan de huidige normen; (4) offset gedrukt van 

platen met 100 zegels.  

Dit was echter een tijd waarin de materialen 

schaars waren en het gebruikte papier was van 

slechte kwaliteit met een hoog afvalgehalte. 

Taiwan beschikte over voldoende hoeveelheden 

pulp, maar was niet in staat om een bleekmiddel 

te leveren. Bovendien was alleen inkt van slechte 

kwaliteit beschikbaar, wat resulteerde in slecht 

gedrukte zegels op grijswit papier. De drukker 

was de aannemer in Taiwan voor het Ministerie 

van Communicatie, Taiwan Photographic 

Printers, gevestigd op 3-9 Minari-chō, Taipei. 

Er zijn daar in de periode van 4 tot 16 augustus 

1945 postzegels gedrukt in 8 waarden: 3 Sen, 5 

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

Yen.  
 

Als gevolg van de radio-toespraak van de keizer 

op 15 augustus 1945 waarin het einde van de 

oorlog werd aangekondigd, was Taipei zonder 

regering. Japanse politieagenten vluchtten en 

lieten de wet en het bevel over aan Taiwanese 

politieagenten. Amerikaanse troepen arriveerden 

op 25 augustus en in oktober kwamen ook 

Chinese troepen aan. 
 

De 3 Sen- en 5 Sen-waarden van de postzegels die 

al op Taiwan waren gedrukt, werden op 21 

oktober 1945, juist in die periode, in omloop 

gebracht en de 10 Sen op 31 oktober 1945.  
 

 

De zegels in blokken van vier met 1e dag 

afstempeling; de pijl wijst naar de plaatfout ‘punt 

aan de 5’ 
 

Vijf andere gedrukte waarden, de 40 Sen, 50 Sen, 

1 Yen, 5 Yen en 10 Yen, werden niet uitgegeven. 

De postzegels staan bekend als de Taiwanese 

cijferzegels omdat ze in Taiwan zijn gedrukt, 

maar ze werden lang niet in alle postkantoren van 

Taiwan verkocht. Navraag bij de toenmalige 

functionarissen leverde als resultaat dat de 3 sen 

in slechts 4 kantoren beschikbaar was, de 5 sen in 

12 kantoren en de 10 sen in 6 kantoren. 
 

Op 1 november 1945 nam de regering van Chiang 

Kai-shek het Ministerie van Communicatie over 

en werd een commissie opgericht voor het beheer 

van het post- en telecommunicatiesysteem. Op 4 

november begon de postdienst van de Republiek 

China en werden de onder Japans bevel gedrukte 

postzegels met de overdruk “Republic of China 

Post / provincie Taiwan” uitgegeven.  

Op 3 november 1945 werden de onoverdrukte 

(Japanse) zegels uit de verkoop genomen in 

Taipei en andere steden, zodat de 3 Sen en 5 Sen 

slechts 14 dagen beschikbaar waren en de 10 Sen 

slechts 4 dagen. Dat gezegd hebbende, was de 

overdruk van deze zegels met ‘Republiek China’ 

niet op tijd klaar om de datum van 4 november 

voor distributie naar buitengebieden te halen en 

het is dus mogelijk dat sommige postkantoren de 

onbedrukte postzegels gebruikten tot 30 

november 1945. 
 

Hieronder tonen we voorbeelden van gebruik van 

deze zegels. Hoewel er relatief veel covers voor 
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de eerste en laatste dag bestaan, gemaakt door 

verzamelaars en dealers, zijn voorbeelden van 

‘correct’ postaal gebruik uiterst zeldzaam en zelfs 

filatelistisch gebruik is schaars.  

Hieronder allereerst twee eerstedag-brieven en 

een laatste-dag brief voor de zegels van deze 

uitgifte, duidelijk filatelistisch met voorgedrukte 

adressering. 
 

 

 

 
 

 

De twee brieven hieronder zijn afkomstig uit de 

collectie van Suzuki Takao. De eerste is 

gefrankeerd met twee zegels van 3 sen en één van 

5 sen, samen 11 sen, 1 sen meer dan het tarief van 

10 sen voor een binnenlandse brief.  
 

 

Brief afgestempeld Taiwan, Taipei provincie 

20.10.25 (25 oktober 1945 in de Japanse jaartelling) 

en verzonden naar de Taiwan Textile Company in 

Tainan. 
 

De tweede brief is gefrankeerd met het 10 sen 

zegel en door de zelfde afzender aan het zelfde 

adres verzonden.  
 

 
 

Het poststempel is nu gedateerd 20.11.9 (9 

november 1945), maar op de achterzijde van de 

envelop staat een stempel met de datum 34.11.3 

(3 november 1945 in de jaartelling van de 

Republiek China). 3 November 1945 was de 

officiële laatste gebruiksdag, daarom illustreert 

deze omslag (waarschijnlijk) gebruik na de laatste 

gebruiksdatum en in de postperiode van de 

Republiek China. 
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Nog duidelijker voorbeelden van ‘regulier’ 

gebruik zijn de volgende stukken. 

 

Briefkaart van 2 sen (Kusunoki-type), bijgefrankeerd 

tot 5 sen tot het geldende tarief van 5 sen voor een 

binnenlandse briefkaart; verzonden 20.11.7 (7 

november 1945) van Yenshui naar Chiayi. 

 

Binnenlandse drukwerk-brief, gefrankeerd met 2 

maal 5 sen tot het geldende tarief van 10 sen voor 

drukwerk tot 100 gram; verzonden 20.11.3 (3 

november 1945) van Ilan naar Taipei. 

 

Bij deze zegels zijn diverse plaatfouten bekend, 

die in specialistische catalogi getoond worden.  
 

 
 

Ook zijn diverse vervalsingen bekend. Hierboven 

een serie vervalsingen met de opdruk ‘Mihon’ 

(voorbeeld; zie het artikel over vervalsingen van 

Japanse zegels in nr. 191 van ons blad). 

Hieronder staat nog een vervalst 5 sen zegel, 

gedrukt op een groot stuk ruw papier zonder 

watermerk (getoonde vervalsingen uit de collectie 

van de auteur) 

 

Wordt vervolgd 
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Spoorwegpost onder de Britse China Expeditionary Force 
 

Wilson C.K. Wong 
 

Onderstaand artikel is overgenomen uit Stamps 

World No.75 (november 1987). De gekleurde 

illustraties zijn uit andere bronnen. Ook is het 

artikel aangevuld met informatie uit het boek 

"C.E.F. The China Expeditionary Force 1900-

1923”, New Delhi, 1992. D.S. Virk ed. 
 

   

Zegels voor ‘late letter service’ van de British 

Railway Administration; opdrukken in zwart en 

groen; SG nr. BR133 
 

Inleiding  

"China Expeditionary Force" (CEF) was de naam 

die werd gegeven aan het Britse contingent dat uit 

India was gestuurd en dat, samen met andere 

buitenlandse troepen, deelnam aan de 

onderdrukking van de anti-buitenlandse "Boxer 

opstand"  in Noord-China in 1900. Het contingent 

bestond uit Indiase troepen die voornamelijk 

onder bevel stonden van Britse officieren. Britse 

troepen waren op dat moment volledig ingezet bij 

de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog en waren 

daarom niet beschikbaar voor de veldtocht in 

China. Na enkele maanden van onrust en rellen 

werden de belangrijkste Boxer-troepen in 

augustus 1900 uiteindelijk verpletterd door de 

veel betere buitenlandse legers in Peking, hoewel 

sporadische gevechten in geïsoleerde gebieden 

nog enige tijd in 1901 doorgingen. De Ching-

regering werd zwaar gestraft voor de steun die ze 

de Boxers gedurende het hele incident gaven. De 

voorwaarden van de vredesregeling en de 

compensatie voor de buitenlanders werden 

vermeld in het "Boxer Protocol" dat op 7 

september 1901 door de regering van Ching en de 

buitenlandse mogendheden werd ondertekend. 

Een van de voorwaarden maakte het mogelijk dat 

buitenlandse troepen op verschillende belangrijke 

punten in China werden gestationeerd. Dus 

hoewel het grootste deel van de C.E.F. op 17 

september 1901 aan hun terugreis naar India 

begonnen, bleven verschillende eenheden in 

China en bezetten verschillende locaties van 

Peking tot Shanghai. Een speciale posteenheid, 

samengesteld door de Postmaster General of 

India, vergezelde de C.E.F. naar China en bleef 

opereren tot de laatste van de Indiase troepen eind 

1923 vertrokken. Indiase postzegels van 

verschillende denominaties tot 1 Roepie bedrukt 

met de letters "C.E.F." werden gebruikt voor post 

die werd verzonden door de leden van het 

contingent, die het voordeel hadden om ze met 

Chinese valuta te kopen tegen de gunstige 

wisselkoers van 4 cent op 1 Anna (de actuele 

koers was toen 4,35 cent op 1 Anna). Uiteraard 

kwamen ze ook in aanmerking voor het speciale 

concessietarief voor soldaten, dat hetzelfde was 

als in India. Burgers die bij de Britse Legatie in 

Peking werken, konden deze postzegels blijkbaar 

ook gebruiken, maar zouden geen recht hebben 

op de posttarieven van de soldaten. De eerste serie 

postzegels zijn eind augustus 1900 in een aantal 

C.E.F. postkantoren uitgegeven. De studie van de 

verschillende C.E.F. Base Post Office en Field 

Post Offices in China is een fascinerend 

onderwerp. In dit artikel zullen we ons 

bezighouden met slechts één aspect, de postdienst 

van de Peking-Shanhaikwan-spoorweg tijdens 

haar administratie door de C.E.F. van 1901 tot 

1902. 
 

De eerste fase van de British Railway 

Administration  

De spoorlijn die Peking met Shanhaikwan 

verbindt, gewoonlijk de Noord-Chinese 

spoorweg genoemd, werd oorspronkelijk 

gebouwd door particuliere buitenlandse 

bedrijven. Hij werd tijdens de gevechten met de 

Boxers veroverd door Russische troepen. De 

commandant van het Duitse contingent, die in 

oktober 1900 werd benoemd tot opperbevel-

hebber van de internationale strijdkrachten in 

China, nam de controle over de spoorlijn over en 

plaatste deze eind februari 1901 onder toezicht 

van het Britse contingent. De British Railway 

Administration (BRA) werd vervolgens door de 

CEF opgericht om dit deel van de spoorlijn te 

exploiteren, wat duurde tot eind augustus 1902, 

toen de controle weer aan de oorspronkelijke 

particuliere eigenaren werd teruggegeven. Zodra 

de B.R.A. het beheer kreeg stelde de Hoofdpost-
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commissaris van de C.E.F., W.T. Van Sommeren, 

voor om een reizend postkantoor (T.P.O.) in de 

treinen in te richten, waar op de verschillende 

stations post kon worden geaccepteerd kort 

voordat de trein zou vertrekken. De dienst zou 

zowel voor het grote publiek als voor de leden van 

Forces beschikbaar zijn. De directeur van de 

spoorwegen, Lieutenant Colonel J. R. L. 

MacDonald, drong aan op een toeslag van 5 c 

voor deze "late letter"-dienst. Ondanks bezwaren 

van Van Sommeren tegen een dergelijke hoge 

meerprijs, werd uiteindelijk besloten die 5 c 

toeslag te heffen voor de T.P.O. dienst die begon 

op 20 april 1901. Een nieuwe "Railway Stamp" 

werd uitgegeven om de toeslag te innen. 

MacDonald heeft een circulaire gepubliceerd om 

de dienst aan te kondigen (zie hieronder).  

 

De "Railway Stamp" was een Chinese Imperial 

Post (CIP) ½ c zegel uit 1898 in bruin, bedrukt 

met de woorden "B.R.A./ 5 / Five Cents" in 3 

regels. De opdruk werd eerst in het groen en later 

in het zwart gemaakt (zie afbeelding hierboven). 

De reden hiervoor is kennelijk niet vastgelegd, 

noch de totale of afzonderlijke hoeveelheden 

geproduceerde zegels. De dienst was beschikbaar 

op de belangrijkste stations langs de lijn: Peking, 

Tientsin, Tongku, Tongshan en Shanhaikwan. 

"Late brieven" die via deze dienst worden gepost, 

moesten juist gefrankeerd zijn, zowel voor lokale 

als overzeese bestemmingen. Theoretisch waren 

zegels van elke nationaliteit aanvaardbaar. Na 

ontvangst van de brief en de vergoeding zou de 

spoorwegpostmeester of een andere postbeambte 

het "spoorwegzegel" op de brief plakken en deze 

afstempelen met een violet rond handstempel met 

de tekst "Railway Post Office" bovenaan met de 

naam van de stad eronder. Die werd vervolgens 

aan het treinpostkantoor overhandigd op de 

posttrein, die de post onderweg naar andere 

bestemmingen zou sorteren.  

Het is bekend dat in het station van Peking de 

postzegels op enig moment in vellen met het 

paarse handstempel waren voorafgestempeld 

voordat ze op "late brieven" werden aangebracht. 

Dit is gedaan om sneller te kunnen werken bij 

grote haast. De postbeambte van de spoorwegen 

kon de zegels dan gewoon zonder afstempeling 

op de brieven plakken en naar de posttrein 

brengen. Omslagen met zegels waar het 

spoorwegstempel niet doorloopt op de brief 

komen waarschijnlijk van die praktijk. Die werd 

echter stopgezet nadat een klein aantal vellen was 

gebruikt, omdat het aantal mensen dat de T.P.O. 

service gebruikte veel minder was dan verwacht, 

waarschijnlijk vanwege de nogal dure extra 

kosten.  

Zowel groene als zwarte opdrukken werden 

gelijktijdig uitgegeven en gebruikt op de 5 

genoemde stations. Aangezien de postzegels niet 

aan het grote publiek te koop werden aangeboden, 

zijn ongebruikte zegels tamelijk schaars. De 

zwarte opdruk is ongebruikt nog schaarser dan de 

groene, terwijl het omgekeerde geldt in gebruikte 

staat. "Gebruikte" blokjes van beide overdrukken 

zijn afkomstig van de overgebleven vellen die 

zoals eerder vermeld zijn voorafgestempeld. Ze 

zijn waarschijnlijk samen met de ongebruikte 

zegels op de markt gekomen nadat de vergoeding 

voor "late brief" was geschrapt. 
 

 
BRA-zegel met overdruk zwart kopstaand 
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Er bestaan zegels met de zwarte overdruk 

kopstaand. Momenteel zijn er slechts 21 

exemplaren bekend, gebruikt en ongebruikt. Van 

de 21 bekende exemplaren zijn er 6 gebruikt op 

brieven.  

De "Late Letter" dienst leek weinig bij het grote 

publiek in de smaak te vallen. Bijna alle gelopen 

brieven waren afkomstig van leden van de C.E.F. 

en zijn met C.E.F. postzegels gefrankeerd. 

Omslagen gefrankeerd met de "Railway Stamps" 

in combinatie met buitenlandse zegels zijn zeer 

schaars. De "Railway Stamp" was ook bekend als 

enkelfrankering op dienstbrieven, maar deze zijn 

zeldzaam.  

Er waren feitelijk weinig daadwerkelijke 

gebruikers van de dienst, zelfs binnen de C.E.F.. 

Bijna alle covers die we tegenwoordig 

tegenkomen zijn filatelistisch. Sommigen werden 

zelfs niet door de post vervoerd en alle stempels 

daarop werden op verzoek verkregen. Deze 

filatelisten waren voornamelijk officieren van de 

C.E.F. en zij zonden brieven aan zichzelf of 

andere filatelisten. Onder hen waren de meest 

actieven Captains Twining, Cooper, Conran, 

Dick, Griffiths en Major Browne. Op enkele 

uitzonderingen na was al hun correspondentie 

filatelistisch, maar de meeste waren toch gepost 

en tonen verschillende afstempelingen. In de 

posttrein zou het postkantoor de verschillende 

"late brieven" die werden ontvangen, sorteren. 

Covers gefrankeerd met C.E.F. postzegels zouden 

worden afgestempeld, afhankelijk van het 

postkantoor, met één van de volgende stempels: 

(1) F.P.O. No. 15 (enkele ring of dubbele ring) (2) 

F.P.O. No. 20 (enkele of dubbele ring) (3) a. Base 

Office C (enkele ring of dubbele ring) b. Base 

Office C / DEP (deposit) enkele ring c. 

Basiskantoor C / REG. (registered) enkele ring 

(dit laatste stempel werd blijkbaar gebruikt 

zonder acht te slaan op aantekening, aangezien de 

dienst geen aangetekende brieven accepteerde). 

Brieven gefrankeerd met buitenlandse postzegels, 

zou het treinpostkantoor normaal gesproken niet 

afstempelen, maar zou stempels op de achterkant 

van de brief aanbrengen. De buitenlandse zegels 

op deze brieven kunnen echter worden gevonden 

met een kruis of andere vernietigende 

markeringen. Bij aankomst op een treinstation 

nabij de eindbestemming, werd de militaire post 

naar het dichtstbijzijnde C.E.F. postkantoor 

gebracht voor bezorging. In het geval van 

burgermail zouden deze van het C.E.F. 

postkantoor worden doorgegeven aan een 

Chinees postkantoor voor levering op het 

uiteindelijke adres.  

Toen bleek dat er buitengewoon weinig 

belangstelling was voor de service met toeslag, 

werd die al na een maand, op 20 mei 1901, weer 

opgeheven, zoals de heer Van Sommeren altijd al 

wilde. De BRA continueerde het postvervoer met 

de postwagen op deze lijn zonder toeslag totdat 

die in september 1902 aan de private eigenaren 

werd teruggegeven. 

In zijn dagboeken geeft de Hoofdpost-

commissaris van de C.E.F., W.T. Van Sommeren, 

een duidelijk beeld van het tot stand komen van 

deze ‘service’. Hij beschrijft dat de ‘late letter fee’ 

in feite alleen geheven werd voor het van het 

stationsgebouw naar de trein brengen van brieven 

die ook gewoon in de aan de trein gehangen 

brievenbus gepost hadden kunnen worden. Hij 

maakte bijzonder duidelijk dat de gebruikte 

zegels in geen geval als postzegels beschreven 

kunnen worden en dat de initiatiefnemers 

duidelijk postzegelverzamelaars op het oog 

hadden bij het ontwerpen van hun service. Ook 

beschrijft hij hoe op de eerste dag van gebruik (20 

april) enkele honderden lege enveloppen, 

voorzien van dit zegel en allen aan één persoon 

geadresseerd bij het treinpostkantoor werden 

aangeleverd. 

Hieronder een afbeelding van enkele brieven met 

deze zegels.  
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Ten eerste een ½ anna voorgefrankeerde Indiase 

envelop met overdruk CEF, afgestempeld 

Baseoffice C 18 mei 1901, BRA-zegel met 

afstempeling Railway Post Office Tongku; 

achterzijde F.P.O. No ?, 18 MY 01. 
  

 

 
Brief van 10 mei 1901, gefrankeerd met paar 3 pies 

India met overdruk CEF; gestempeld F.P.O. No ?; 

BRA zegel gestempeld ‘Railway Post Office 

Tientsin’; achterzijde stempels Baseoffice 6 10 MY. 

01 en F.P.O. No 4 11 MY. 01 (naam geadresseerde 

verwijderd) 

 

Hierboven een aan het Astor House Hotel 

geadresseerde brief, gefrankeerd met Chinees 2 c 

Waterlow zegel, BRA zegel afgestempeld 

Railway Post Tongku; achterzijde stempel F.P.O. 

No.15 2 MY. 01 en ontvangststempel F.P.O. No.4 

2 MY. 01, na overdracht aan Chinese post 

gestempeld Tientsin 3 May 01, met dat stempel is 

ook de postzegel ontwaard. 
 

Hieronder twee brieven die kennelijk afkomstig 

zijn uit die genoemde stapel eerstedag-

enveloppen. 
 

 

Brief van 20 april 1901 naar Tientsin, ½ Anna India 

met overdruk CEF, gestempeld F.P.O. No 15; BRA 

zegel gestempeld met ‘Railway Post Office Tongku’; 

achterzijde Baseoffice B 20 AP. 

 
Brief van 20 april 1901 naar Tongku, gefrankeerd 

met brugpaar 3 pies, gestempeld F.P.O. No.4, BRA 

zegel met stempel Tientsin 
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

 

 

 
1 oktober – serie 2019-23 

70ste verjaardag van het uitroepen van de 

Volksrepubliek China. 

Vijf zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 12 zegels, een blokje van 6 yuan en een 

minivelletje met 2 series. 
 

   

2 oktober – serie 2019-24 

70 jaar diplomatieke betrekkingen met Rusland. 

(2-1) Yangtze rivier - Chaotianmen brug. 

(2-2) Wolga rivier - Saratov brug. 

Twee zegels van 1,20 yuan beide uitgegeven in 

een vel met 8 series. 
 

 

6 oktober – serie 2019-25 

70 jaar diplomatieke betrekkingen met Slowakije. 

(2-1) Zilveren vergulde wierook brander. 

(2-2) Met goud vergulde bronzen falera. 

Twee zegels van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 16 zegels. 
 

 

7 oktober – serie 2019-26 

Oude Chinese filosofen deel 2 (deel 1 zie serie 

2000-20). 

(6-1) Wang Shouren (1472-1529) 

(6-2) Huang Zhongxi (1610-1695) 

(6-3) Gu Yanwu (1613-1682) 

(6-4) Wang Fuzhi (1619-1692) 

(6-5) Dai Zhen (1724-1777) 

(6-6) Zhang Xuecheng (1738-1801) 

Drie zegels van 80 fen en drie van 1,20 yuan 

uitgegeven in vellen met 16 zegels 
 

 

17 oktober – serie 2019-27 

De honderdste verjaardag van de Nankai 

universiteit. 

Een zegel van 1,20 yuan uitgegeven in vellen met 

16 zegels. 
 

   

javascript:;
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1 november – serie 2019-28 

Innovatie in wetenschap en technologie deel 2 

(5-1) Chang’e 4 sonde. 

(5-2) Met behulp van somatische cellen 

gekloonde apen. 

(5-3) Experimentele ontdekking van het Quantum 

Anomalous Hall effect. 

(5-4) Nieuw medicijn voor behandeling van de 

ziekte Alzheimer GV-971. 

(5-5) China spallatie-neutronen bron. 

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

uitgegeven in vellen met 16 zegels 
 

 

1 november – serie 2019-H1 (H14) 

Nieuwjaarsgroet zegel met de rat voor speciaal 

gebruik (zonder codering onderzijde zegel) met 

een waarde van 1,20 yuan uitgegeven in vellen 

met 20 zegels. Ook op dezelfde dag een 

minivelletje uitgegeven gemaakt voor de 

postcodeloterij van China. 
 

 

8 november – serie 2019-31 

Het vierde en laatste deel van 24 zonne-termen. 

Deze serie van 6 zegels elk 1,20 yuan illustreren 

de zes termen van de winter. Deze zegels net als 

voorgaande uitgiften in een vel met 12 zegels, 

twee complete series in waaiervorm. 
 

 

 

29 november – serie 2019-29 

Gerichte armoedebestrijding. 

(6-1) een gematigde welvarende samenleving 

tegemoet gaan. 

(6-2) dorp Chixi, Ningde stad, Fujian. 

(6-3) Shibadong, Huayuan provincie, Hunan. 

(6-4) Minning, Yongning provincie, Ningxia. 

(6-5) provincie Lankao, Henan. 

(6-6) stad Jinggangshan, Jiangxi. 

Zes zegels met een waarde van 1,20 yuan 

uitgegeven in vellen met elk 2 zegels van de serie. 
 

 

7 december – serie 2019-Z52 

De emblemen van Beijing 2022 Olympische en 

Paralympische Winterspelen  

Twee zegels van 1,20 yuan met tab. 
 

  
20 december – serie 2019-30 

20ste verjaardag van de terugkeer van Macao naar 

het moederland. 

(3-1) Het moederland en Macao voor altijd in ons 

hart. 

(3-2) Chinese en westerse culturen komen in 

harmonie samen. 

(3-3) Stedelijke ontwikkeling en welvaart 

Twee zegels van 1,20 yuan en een van 1,50 yuan 

uitgegeven in vellen met 12 zegels 

D.v.E. 
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Nieuwe uitgiften Hong Kong 
 

 
21 April 2020 - Kinderzegels - schaakspelen  

Serie van 6 zegels met als thema bordspelen. 

Afgebeeld zijn de zes soorten schaken die door 

kinderen gespeeld worden en daarmee wordt 

geprobeerd de jeugd te interesseren in het 

schaken. Ook verscheen een blokje met een 

complete serie. 

Afgebeeld zijn : 

- Chinese Chess ($2.00) 

- Jungle Chess ($2.60) 

- Aeroplane Chess game ($3.40) 

- Chess ($3.70) 

- Chinese Checkers ($4.90) 

- Go ($5.00) 

 

21 Mei 2020 - Hong Kong Musea – Chih Lo Lou 

collectie 

Serie van 6 zegels en 1 blok met het thema 

Hongkong Museums. Deze keer de Chih Lo Lou 

collectie van Chinese meesterwerken in het bezit 

van het Hong Kong museum of Art. Het velletje 

van $20 heeft het zelfde ontwerp als dat van $10, 

maar is op speciaal papier gedrukt. 

Afgebeeld zijn vijf meesterwerken uit de 

collectie: 

- Landscapes Depicting Poems of Huang Yanlü 

door Shitao ($2) 

- Gathering Fungus door Lu Zhi ($2.60) 

- Paintings on Miscellaneous Subjects door Chen 

Zi ($3.40) 

- Peach Blossom Retreat door Tang YinZi ($3.70, 

$4.90 en $5) 

- Splashed - Colour Landscape door Zhang 

Daqian (velletjes $10 en $20) 

 

 
 

 

 

Gelegenheidsstempel 
 

De industriële tentoon-

stelling van Tianjin 

werd gehouden van 3 

tot 23 november 1949 

op het Minyuan plein in 

Tianjin.  

Gedurende de tentoon-

stelling werd dit rubber 

stempel met een 

diameter van 37 mm in paars gebruikt. 
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China) 
 

 
20 maart 2020 – Monumenten van Taiwan 

In vervolg op een eerdere serie uit 2005 vier 

zegels met belangrijke monumenten van Taiwan: 

1. Dalongdong Baoan-tempel (NT $ 8): de tempel 

bevindt zich in het Datong-district van Taipei en 

heeft de lay-out die hij kreeg tijdens de 

reconstructie in 1804.  

2. Taiwan Tainan District Court Building (NT $ 

8): werd gebouwd in 1912 op de plek van een 

oude cavaleriebasis uit de tijd van generaal 

Koxinga.  

3. Spoorwegdivisie van het Transportbureau van 

Taiwan (NT $ 8): de centrale bakstenen en houten 

hal werd voltooid in 1920. Sinds die tijd in 

gebruik bij de spoorwegen in Taiwan. 

4. Gongziliao Fort (NT $ 8): in Keelung City, het 

fort werd gebouwd in 1904 tegen een heuvel, 

waar het diende als een belangrijke basis voor het 

onderzoeken van bootverkeer in en nabij de haven 

van Badouzi.  
 

 

24 april 2020 – Taijiang Nationaal Park 

Taijiang National Park is het achtste nationale 

park van Taiwan en heeft waardevolle 

moeraslandecosystemen aan de zuidwestkust van 

Taiwan. Vier zegels: 

1. Cigu Lagoon (NT $ 6): deze lagune is een 

overblijfsel van de historische en veel grotere 

Taijiang-lagune, die kromp door sedimentatie. 

Vissers maken er goed gebruik van om oesters te 

kweken en vis te vangen. 

2. Black-faced lepelaarreservaat (NT $ 8): het 

reservaat ligt in de wetlands aan de monding van 

de rivier de Zengwen. Met rijke voedingsstoffen 

van stroomopwaarts ondersteunt het gebied 

diverse organismen en plankton. Deze 

overvloedige voedselbronnen trekken elke winter 

grote populaties trekvogels aan. Daaronder zijn 

de bedreigde lepelaars met een zwarte kop 

opvallend. 

3. Wangzailiao-zandbank (NT $ 15): geïsoleerd 

aan de westelijke, zeewaartse kant van de Cigu-

lagune, beschermt deze zandbank, samen met de 

Dingtou's-zandbank, de monding van de Cigu-

lagune. 

4. Sicao Mangrove Green Tunnel (NT $ 28): De 

Sicao Wetlands zijn de thuisbasis van een van de 

grootste uitgestrekte mangroves in Taiwan en 

ondersteunen verschillende boomsoorten. Achter 

de Sicao Dazhong-tempel ligt een prachtige 

groene tunnel van verschillende mangrove-

soorten.
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