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Redactioneel
Het is zomer en dit jaar moeten we dat weten
ook. De thermometer in mijn werkkamer staat op
een graad of 30 als ik aan dit blad zit te werken.
Een voorbeeld van toewijding!
Maar het wordt tijd weer eens in het vaste ritme
van de uitgifte te komen: twee nummers voor de
zomer en twee erna. De eerste helft zit er op!
Het is niet zo erg met flinke warmte te werken
als het product zo mooi wordt als dit nummer.
Het artikel over de Pakua-stempels van ons
mede-lid Marc Symens is van uitzonderlijke
kwaliteit en ik beveel het U dan ook van harte
aan!
Een leuk artikel van de heer Janssens belicht de
aparte perforaties die de laatste jaren op zegels
van de Volksrepubliek te zien zijn.
Onze Belgische leden geven dus weer eens het
goede voorbeeld. Wanneer mogen we eens iets
van Uw hand lezen?
We slaan een nummer over met de tweelinguitgiften en ook zijn er weinig nieuwtjes te
melden. Wel een uitgebreid overzicht van
aanwinsten in de bibliotheek.
Ik hoop dat U met dit nummer, ondanks de
zomerwarmte, weer veel plezier beleeft.

blad uitbrengen voor de zomervakantie en
verzoekt nogmaals om kopij.
Rob Ronde heet ons nieuw lid Peter Fidder uit
Nunspeet welkom en vraagt gelijk of hij een
stukje wil schrijven over zijn specialisatie
ruimtevaart .
Jan Bertens vertelt dat er ca. 40 speciale
ruimtevaart enveloppen zijn uitgegeven, voor
speciale gelegenheden zoals lanceringen van
raketten met kunstmanen e.d.
Tijdens de rondvraag vraagt de heer Perridon of
er leden zijn die postzegels uit Mongolië
verzamelen, hij wil deze dan gaarne ontmoeten.
Na de pauze houdt de heer W. Bakker de
voordracht Hoe is het gekomen dat ik Chinese
postzegels ben gaan verzamelen? . Het was een
boeiend en amusant verhaal waarin een stukje
Chinese geschiedenis en zijn passie voor de
Chinese filatelie verweven bleken met zijn
persoonlijke levensverhaal.
Het veilen, onder leiding van onze
veilingmeester, ging kundig en snel. Er gingen
maar weinig kavels retour. Ondanks het zomerse
weer buiten, een interessante bijeenkomst.
Miep Ronde

Bestuursmededelingen

Opnieuw: Fazanten

Nieuw webadres
De website van onze studiegroep is verhuisd van
Tokelau naar Nederland en is geworden:
www. chinafilatelie.nl
Ga eens kijken! Cheng Lin doet voortdurend zijn
best er wat actueels van te maken.

Van Jan Kaiser ontving de redactie (zoals wel
vaker) een aanvullende bijdrage naar aanleiding
van de publicatie over de tweeling-uitgifte met
Zweden, waarop fazanten zijn afgebeeld.

Verslag van de bijeenkomst 10 juni 2006
De voorzitter opent de vergadering en heet de
aanwezige leden van harte welkom. Er zijn 8
leden met kennisgeving afwezig. Johan
Sevenhuijsen deelt de nieuwe uitgave van het
bulletin aan de leden uit en wil graag nog een
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Ik heb zojuist het nieuwe bulletin ontvangen.
Een kleine correctie m.b.t. pag. 5 (ChinaZweden). De afgebeelde fazant (de bovenste) is
geen koperfazant, een soort die in Japan
voorkomt, en zoals de naam al aangeeft
koperkleurig is, maar de Lady Amherstfazant
(Chrysolophus
amherstiae),
ook
wel
diamantfazant genoemd en het broertje van de
25

goudfazant (chrysolophus is gelatiniseerd Grieks
voor "met een goudkleurige kuif", wat een
karakteristiek kenmerk is voor de goudfazant).
Deze fazant is door Benjamin Leadbetter (17601837), een ornitholoog en handelaar in
(opgezette) vogels, e.d., met een winkel in
Londen, voor het eerst wetenschappelijk
beschreven en genoemd naar Lady Sarah
Amherst (1762-1838), die getrouwd was met
William Pitt Amherst, van 1822-1828
Gouverneur-generaal van Bengalen (toenmalig
Brits-Indië). Hij liet het eerste exemplaar van
deze fazant in 1828 naar Engeland sturen,
hetgeen de vogel helaas niet overleefde. Deze
fazanten leven in het wild in oostelijk Tibet en
westelijk China. In China bekend onder de
namen Séng-ky ("vogel van de knoppen", naar
diens favoriete voedselbron, spuiten van
bamboe) en Kwa-kwa-chi (een nabootsing van
de roep).
De haan is een uiterst fraaie, prachtig gekleurde
fazant, met een blauwgroene rug, een zebraachtig gestreepte kraag en staart, een witte buik,
een blauwgroene borst en een oranjerode stuit.

dan onze gewone bosfazant en maken een
delicate indruk.
Met de goudfazant behoren ze tot de
zogenaamde kraagfazanten, de enige fazanten
die over een kraag beschikken (zoals op de
afbeelding goed te zien is). Bij het baltsen
hippen ze rond het hennetje, waarbij zij hun
kraag als een waaier voor het gezicht
uitspreiden. Ze zijn in gevangenschap
gemakkelijk te houden.
De daaronder afgebeelde jacht-, bos- of
edelfazant (Phasianus colchicus), zo genoemd
naar Colchis (westelijke Georgië), waar deze
vogels door Jason en de Argonauten op zoek
naar het Gulden Vlies (in de Griekse oudheid)
langs de rivier de Phasis (vandaar de naam
Phasianus) voor het eerst zijn waargenomen. Er
zijn vele tientallen ondersoorten, al of niet met
een witte ring rond de nek. Deze fazanten zijn in
West-Europa in de loop der tijden op grote
schaal gekweekt en uitgezet als jachtvogel (en
als zodanig ook een gemakkelijke prooi voor
vossen). De verschillende ondersoorten, al of
niet met een witte nekring, zijn daarbij op één
hoop gegooid en bij gekweekte en
verwilderde exemplaren zijn de verschillende
rassen niet meer duidelijk te onderscheiden. Het
afgebeelde type is zeer waarschijnlijk de Chinese
ringnekfazant (Phasianus colchicus torquatus),
een ondersoort uit het zuidoosten van China,
herkenbaar doordat de nekring breed is en aan de
voorzijde onderbroken.

25 jaar geleden

Het hennetje is onopvallend bruin van kleur.
Deze fazanten zijn overigens een slag kleiner
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In het juni-nummer van 1981 is een grote
variatie aan artikelen te vinden. Zo wordt een
beschouwing gewijd aan de postale aandacht
voor de Chinese Muur en voor de schrijver Lu
Shun. In de artikelenserie over Tibet wordt
aandacht besteed aan twee grensgebieden van
dat land: Assam en Burma. Het is (naar huidige
verhoudingen) verrassend deze landen als
grensgebied van Tibet opgevoerd te zien. Een
ooggetuigenverslag laat zien hoe de filatelie in
de Volksrepubliek in 1980 een enorme bloei
doormaakte. De heer Van Doornen laat een flink
aantal stempels zien die gebruikt zijn bij de
scheepspost rond Hong Kong.
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Pakua -stempels van Peking en Shanghai
Marc Symens
Aan Pakua-stempels is in ons Bulletin al eerder
een interessant artikel gewijd van de hand van
de heer Mulder. Het onderstaande artikel werd
eerder gepubliceerd in het maandblad van de
KonAKSP (Antwerpse Kring voor Stempelstudie
en Postgeschiedenis). Het toont een aantal
prachtige poststukken en onthult at ook met deze
stempels geldt: niet alles is wat het lijkt!
Wanneer de keizerlijke Chinese post op 2
februari 1897 startte, was het de bedoeling alle
frankeringen te ontwaarden met behulp van de
nieuwe dollarstempel (zo genoemd omdat
deze qua afmetingen goed overeenkwam met de
grote zilveren Mexicaanse dollar, een veel
gebruikt betaalmiddel in China op dat ogenblik).
Vooral de grootte van deze stempels, met een
diameter van 37 mm, maakte die zeer geschikt
om ervoor te zorgen dat de vooral hogere
waarden van de postzegels duidelijk zouden
ontwaard worden en daardoor steeds slechts
eenmaal zouden kunnen gebruikt worden.

dollarstempel Shanghai 12 jun 97
In afwachting dat deze in Japan bestelde
datumstempels, waarin de stadsnaam bovenaan
in Engelse schrijfwijze vermeld staat en
onderaan in Chinese karakters samen met Post
Office (3 Chinese karakters), en waarin
bovendien de (Gregoriaanse) datum in het
bovenste segment gewoon af te lezen is en de
datum volgens de maankalender (al sinds 2200
BC in gebruik in China) in het onderste segment
vermeld staat in Chinese karakters, zouden
geleverd worden, diende voor een noodoplossing
gekozen te worden.

Totdat die dollarstempels vanaf mei 1897 (in
sommige plaatsen vanaf juni of pas vanaf juli
1897) in gebruik konden genomen worden,
werden de voormalige customs -stempels van
de douane-post verder doorgebruikt.

Customs-stempel
Shanghai, Feb 12 1897
Om verder, in combinatie met de customsdatumstempel, over een killer te beschikken,
in het bijzonder voor de hogere waarden, werd,
gedwongen door tijdsnood, gekozen voor een
zeer eenvoudig ontwerp gebaseerd op de antieke
pakua-symbolen. Daarvoor volstond het
stempels te maken bestaande uit 6 al dan niet
onderbroken lijnen. Op die manier ontstaan er
64 mogelijke combinaties, wat op 2 februari
1897 voldoende was om alle postkantoren (30)
van een eigen stempel te voorzien.
De vroegst gekende datum van gebruik van de
pakua-stempels is 6 februari 1897, op een brief
van Hankow naar Wuhu (Paul Ke-Shing Chang,
History of Postal Cancellation, Part II, pag 17).
De keuze van Sir Robert Hart, verantwoordelijk
voor de organisatie van de keizerlijke post, om
aldus ook een stukje Chinese traditie in het
postaal
systeem
te
integreren
bleek
weldoordacht.
Een bezoekje aan http://www.pakua.org/ leert
ons, vrij vertaald, het volgende:
Een fundamenteel concept in de Chinese
filosofie is de theorie van de 8 veranderingen.
Dit wordt beschouwd als een belangrijk element
van de kennis in het oude China, beschreven in
de I Ching. Een grondige studie van de 8
veranderingen verschaft inzicht in het dagelijks
leven, helpt het verleden te begrijpen en is
daardoor een gids voor de toekomst.

Trigrammen en hexagrammen
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Aan de 8 mogelijke trigrammen, elk bestaande uit 3 onderbroken (Yin - vrouwelijk) of ononderbroken
(Yang - mannelijk) lijnen, worden verschillende betekenissen gehecht:

1-1-1 2-2-2
Hemel Aarde
1-1-1
2-2-2
2-1-1
1-1-2
2-1-2
1-2-1
1-2-2
1-2-1

2-2-1
1-1-2
Donder Hout

2-1-2 1-2-1
Water Vuur

1-2-2
Berg

2-1-1
Meer

Hemel: Kracht Creativiteit - Wil
Aarde: Zachtheid Ontvankelijkheid -Aanvaarding
Donder: Beweging Initiatief - Aktie
Hout: Penetratie - Opvolging
Water: Gevaar - Verandering
Vuur: Helderheid - Verbondenheid
Berg: Stilte -Evenwicht
Meer: Genot -Aantrekkingskracht

Het feit dat deze uit 3 lijnen bestaan, niet twee of vier, kan nog gekoppeld worden aan een ander
concept binnen de Chinese filosofie: hemel man aarde:
Hemel: verst verwijderd - veiligheid energie van bovenaf spiritualiteit het abstracte
Aarde: meest nabij gevaar energie van onderuit materiaal
Man: staat in het midden - is een combinatie van Hemel en Aarde - is tevens een neutralisator
Er wordt vanuit gegaan dat er bij alle verbanden tussen twee elementen steeds het derde element door
de eerste twee wordt beïnvloed maar het derde element eveneens essentieel is in het onderhoud van de
relatie tussen de eerste twee.
Familie-invloeden worden verondersteld een belangrijke rol te spelen bij elk inzicht in de persoonlijke
ontwikkeling van een individu. In deze context kunnen de pakua-trigrammen ook nog volgende
betekenis symboliseren:

Vader Moeder

Oudste Oudste Tweede Tweede Jongste Jongste
zoon dochter zoon
dochter zoon dochter

Door twee pakua-trigrammen met elkaar te combineren ontstaan de 64 mogelijke pakuahexagrammen. Zij zouden reeds uitgevonden zijn door Fu Shi (geboren 4477 BC). Chou King Wen
Wang (1144 BC) heeft ze elk voorzien van de nodige notities in een symbolische taal, enkel te
begrijpen door een beperkt aantal ingewijden. Confucius heeft ze voorzien van de nodige commentaar
in gewone taal uitgeschreven. Het zijn juist die commentaren die de I Ching tot een belangrijk
filosofisch werk hebben verheven.

Pakua-stempels identificeren
28
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222 222 pakua van Newchwang
respectievelijk zwart en blauw
Om een pakua -stempel te kunnen identificeren moeten we uiteraard beschikken over een duidelijke
en volledige afstempeling waarbij men goed kan aflezen welke van de zes strepen onderbroken zijn.
Op losse zegels is dit niet altijd eenvoudig. Zelfs al zijn de 6 strepen duidelijk afleesbaar, dan nog
blijven meestal 2 mogelijkheden over, vermits men niet kan uitmaken in welke draaistand de stempel
werd aangebracht (al dan niet omgedraaid)
Zo kan men op losse zegel de 122 222 pakua van Swatow onmogelijk onderscheiden van de 222 221
pakua van Canton. Ook de 111 212 pakua van Chunking is op losse zegel niet te onderscheiden van de
212 111 pakua van Chefoo. Hetzelfde geldt voor de 121 111 pakua van Shanghai en de 111 121 pakua
van Chinkiang op losse zegel.

De toewijzing, in 1897, van pakua-hexagrammen gebeurde, in grote lijnen, startend met Peking 111
111, van noord naar zuid, vervolgens van de bron naar de monding van de Yangtze, en dan nog verder
naar het zuiden, aangevuld met enkele steden in de zuidelijke Yunnan-provincie. Een gevolg daarvan
is dat de pakua-stempels die elkaars omgekeerde zijn, dikwijls ook horen bij steden die dicht bij elkaar
liggen (zoals Shanghai en Chinkiang).
De pakua-stempels komen voor in de kleuren zwart, bruin, blauw en violet.
Voor verdere detailstudie verwijzen we vooral naar Paul Ke-Shing Chang, History of Postal
Cancellation, Part II, pag 12-20 .
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111 222 Pakua- en Dollarstempel WUHU
Internationaal verzonden brieven gefrankeerd, nog dikwijls op de achterzijde van de brieven, met
postzegels van de keizerlijke Chinese post tonen, in de periode van de pakua-stempels, vrijwel steeds
combinatiefrankeringen met in hoofdzaak postzegels van de Franse Post in China, van de Britse Post
in China (bestemming Europa) of van de Japanse Post in China (bestemming Amerika). Dit was in die
periode nog noodzakelijk omdat de keizerlijke Chinese post nog geen deel uitmaakte van de UPUwereldpostorganisatie.

Brief 1898 van WUHU naar Philadelphia USA. Pakua- en datumstempel van Wuhu in bruin.
De door de afzender op achterzijde aangebrachte frankering van 10 cent werd door de Chinese post
op voorzijde vervangen door 10 sen en in Shanghai doorgegeven aan de Japanse post.
Vanaf 1 januari 1902 kon de Chinese post haar briefwisseling aan de Franse post doorgeven zonder de
frankering te moeten vervangen. Afspraken met de Japanse en Britse post volgden later.

30
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222 212 Pakua- en Dollarstempel CHINKIANG

Brief 1898 van Chinkiang naar Richmond USA
Pakua- en datumstempel van Chinkiang in zwart.
De door de afzender op achterzijde aangebrachte frankering van 10 cent werd door de Chinese post
op voorzijde vervangen door 10 sen en in Shanghai doorgegeven aan de Japanse post.

112 222 Pakua- en Dollarstempel FOOCHOW

Brief 1898 van Foochow naar Massachusetts USA
Pakua- en datumstempel van Foochow in zwart.
De door de afzender op achterzijde aangebrachte frankering van 10 cent werd door de Chinese post
vervangen door 10 sen en in Shanghai doorgegeven aan de Japanse post.
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212 221 Pakua-stempel TIENTSIN
Merkwaardig voor Tientsin is dat, ook als de dollarstempel geleverd was, de dollarstempel over het
algemeen nooit gebruikt werd om de zegels te ontwaarden. Daarvoor gebruikte men steeds de pakuastempel.

Postkaart, 1897, gefrankeerd 2 cents ipv 4 cents en daarom met port belast.
Pakua- en datumstempel van Tientsin in bruin.
Behalve in combinatie met de dollarstempel kan deze ook gevonden worden in combinatie met de
customsstempel waaruit customs werd verwijderd.

Brief, 1898, van Tientsin naar Shanghai, Pakua- en datumstempel van Tientsin in zwart.
32
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111 111 Pakua-stempel van PEKING wel
duidelijk vermeld, maar, tot op heden werden
geen documenten gevonden die het effectief
gebruik van de Peking-pakua kunnen bevestigen.
Een, toch ook niet zo groot, aantal losse zegels
met een stempel bestaande uit 6 ononderbroken
lijnen zijn wel gekend, maar deze stempel - lees
daarvoor verder - werd waarschijnlijk in
Shanghai gebruikt, niet in Peking!
De dollar-datumstempel van Tientsin waarmee
de postzegels op voorzijde van een brief van
1898 en op een postkaart van 1899 in mijn
verzameling zijn ontwaard, zijn enkel
welwillendheidsafstempelingen, bekomen op
vraag van een filatelist.
Probleem van de 111 111 Pakua-stempel van
PEKING
Men zou veronderstellen dat de gemakkelijkst te
vinden pakua-stempels deze van Peking zouden
zijn. Niets is minder waar.
Op een document, nog gevonden in de jaren
1920 in het postkantoor van Tientsin, staat de

6 ononderbroken lijnen
waarschijnlijk NIET van Peking !!
Men treft dus uit deze periode op de brieven
enkel een datumstempel van Peking aan, meestal
de Peking-dollarstempel of de Pekingovaalstempel, geen 111 111 pakua-stempel !!

1897 Brief van Peking naar Tientsin. Blauwe dollarstempel van Peking, geen pakua
China Filatelie 2006
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121 111 Pakua-stempel van SHANGHAI
Veruit het gemakkelijkst te vinden is de Shanghai-pakua. Deze werd dikwijls gebruikt in combinatie
met de datumstempel Shanghai / Local Post . De stadspost van Shanghai was ook per definitie per 2
februari 1897 mee opgegaan in de Keizerlijke post. De datumstempels ervan werden echter nog lang in
Shanghai doorgebruikt.

Brief 1899 van Shanghai naar Altona(Elbe) Duitsland
Pakua- en datumstempel van Shanghai in zwart.
De door de afzender aangebrachte frankering van 4 cents (plus 1/2cent teveel) werd door de Chinese
post vervangen door 4 cents Hong Kong en in Shanghai doorgegeven aan de Britse post. Om misbruik
te vermijden werd (door de Chinese post) een extra IPO-stempeltje aangebracht.

Lokale brief van Shanghai.
Pakua- en datumstempel (op achterzijde) van Shanghai in zwart.
34

China Filatelie 2006

111 111 Six-bars van SHANGHAI
De bedoeling was dat de pakua-stempels niet meer verder zouden gebruikt worden, eens de
dollardatumstempels geleverd werden. In de praktijk werden ze echter nog vlot in 1898 en 1899 verder
doorgebruikt. Daarna verdwijnen ze van het toneel. Een postinstructie van december 1912 verplicht
uiteindelijk de terugzending van de stempels.
De 121 111 Shanghai-pakua werd in ieder geval in de periode 1899
1905 o.a. nog verder
doorgebruikt om niet afgestempelde frankeringen op briefwisseling gepost buiten Shanghai, bij
aankomst in Shanghai te ontwaarden.

Prentbriefkaart 1900, van CHEFOO naar Shanghai, 121 111 pakua van Shanghai bij aankomst.

Postwaardestuk 1901, van ? naar Shanghai, 121 111 pakua, mogelijk bij aankomst.
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Op soortgelijke briefwisseling vinden we in de periode 1905-1909 niet langer de 121 111 pakua maar
een daarop gelijkende stempel met 6 ononderbroken lijnen. Om deze niet te verwarren met de pakuastempel noemen we die de Six-bars van Shanghai !
Het bestaan van deze Six-bars van Shanghai is weinig gekend !

Prentbriefkaart 1909, van Hankow naar Shanghai, Six-bars van Shanghai bij aankomst.
De stempel FROM STEAMERS LETTERS BOX geeft hier duidelijk aan dat de kaart ergens op de
Yangtze-rivier tussen Hankow en Shanghai werd gepost !
Conclusie: Wie op losse zegel een stempel vindt met 6 ononderbroken lijnen, zoals de 4 cent
postzegel afgebeeld bij Probleem van de 111 111 Pakua-stempel van Peking , moet deze (alvast
zolang geen bewijzen gevonden worden van het effectief gebruik van de 111 111 pakua van Peking)
beschouwen als een Six-bars van SHANGHAI !!
36

China Filatelie 2006

Rare tandjes uit China
Roger Janssens
In het blad van de Koninklijke Rupel Hobby
Club (Boom, België) publiceerde ons medelid de
heer Janssens een serie artikelen over Ovale
perforaties , waarin ook perforaties van zegels
uit de Volksrepubliek aan de orde komen. Met
toestemming van de auteur nemen we hieruit
delen over.

waarmee de Britse posterijen vanaf 1848
geëxperimenteerd hadden.
En dan in 1992 de ovale perforatie. De
gebruikelijke tanding van 15 x 14 werd
gehandhaafd, maar aan beide zijkanten in het
midden werden drie perforatiegaten door een
groter ovaal gat vervangen. Sinds die tijd is die
zelfde perforatie ook ingevoerd voor alle
langlopende waarden die de Britse posterijen
uitgeven (Machin-type).

Fraudebestrijding
Op 24 maart 1992 verscheen in het Verenigd
Koninkrijk de nieuwe kastelen reeks (met hoge
waarden) voor het eerst in de geschiedenis met
een ovale perforatie.

Sinds vele jaren ondervond de Royal Mail
ernstige problemen leidend tot grote verliezen,
veroorzaakt door vervalsing en hergebruik van
zegels.
Hergebruik vond plaats van zegels die door de
stempelmachine gemist waren of door het
verwijderen van stempelinkt van gebruikte
zegels. Dit werd bestreden door het aanschaffen
van betere stempelautomaten en het aanpassen
van de voor zegels gebruikte inkt en het
gebruikte papier.
Maar hét item om het namaken van zegels te
voorkomen of minstens te bemoeilijken is de
tanding. Het beeld van het zegel kopiëren is
helemaal geen probleem meer, de tanding
verkrijgen vraagt wel een speciale uitrusting
(machine), maar blijkt toch nog haalbaar voor
vervalsers die op grote schaal werken. En zo
gaat men een goede 140 jaar na het invoeren van
de tanding bij zegels hieraan een grote wijziging
brengen.
De eerste getande zegels werden overigens ook
in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven, in 1854
om precies te zijn. Daarbij werd gebruik
gemaakt van een uitvinding van Henry Archer
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Ook in Nederland hebben we met deze vorm van
perforatie kennis kunnen maken, vooralsnog
alleen bij de hoogste guldenwaarden ( 7,50 en 10
gulden, NVPH 1581-82, uitgegeven in 1994).
Kennelijk wordt (met de opmars van
computergraphics en kleurencopiers) het belang
van perforatie als middel om fraude te bestrijden
breder ingezien, want in de loop der jaren zijn er
steeds meer landen die zulke bijzondere
perforaties gebruiken.
China en Hong Kong
Ook
in
ons
verzamelgebied
is
dit
doorgedrongen. In de Volksrepubliek werd op
27 juni 1998 een serie (1998-15) uitgegeven met
afbeeldingen van schilderijen van de schilder He
Xiangning, waarop aan de korte zijden een ovaal
gat in de tanding te zien is. Die tanding is
trouwens ook afwijkend van wat in China
gebruikelijk is: 12¾ i.p.v. 12.
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Op 20 oktober 2003 verschijnt een zegel ter
gelegenheid van de 16e Internationale Postzegel
Tentoonstelling Azië met wat ik een kruisperforatie op de hoeken zou noemen.

Op 1 oktober 1999 volgt plotseling Hong Kong
(dan inmiddels onderdeel van China) met ovale
perforaties aan twee zijden van het zegel dat
wordt uitgegeven voor de 50e verjaardag van de
Chinese Volksrepubliek. Het ovale gat is
duidelijk groter uitgevallen dan bij eerdere
uitgiften. Vanaf die tijd zijn zowel bij de
langlopende series als bij de gelegenheidsseries
van Hong Kong in het grootste deel van de
gevallen ovale perforaties (met een kleiner
formaat) aan te treffen.
In China zelf bleef het ovaal-stil: enkel gewone
perforaties zonder ovaal. En dan eensklaps krijgt
de verzamelaar in 2003 en 2004 heel wat
bekijks.

Op 30 september 2003 verschijnen twee zegels
over kunstboeken (als gezamenlijke uitgifte met
Hongarije). Deze hebben een cirkel-perforatie
op elk van de vier hoeken. De Hongaarse zegels
met de zelfde afbeelding hebben trouwens alleen
de gewone perforatie.

Het jaar van de Aap wordt op 5 januari 2004
gevierd met een zegel met weer eens iets anders:
uithakkingen in het midden van de vier zijden
van het zegel (die zelfde perforatie is trouwens
ook terug te zien bij de nieuwjaarszegels van
2005 en 2006).

Op 2 april 2004 komt dan de reeks idioom met
vier zegels met in het midden van de korte zijden
een typische ruit-uithakking .
En dan, in juli 2004, bij mijn weten voor de
eerste keer een speciale tanding op een Chinees
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velletje over De acht onsterfelijken die de zee
overstaken (6 yuan) met aan de rechter korte
zijden twee ovalen en aan de linker zijde, waar
het beeld buiten de rechthoekige vorm van de
zegel gaat, ook een tanding, die meeloopt, buiten
de rechthoek, dus. Een mooi fantasietje? Enig?
Opvallend in elk geval.

Op 22 augustus 2004 wordt de 100e geboortedag
van Deng Xiaoping herdacht met twee zegels die
aan boven- en onderzijde weer een andere vorm
van bijzondere tanding vertonen.

zijden van de twee zegels
terug een gewone
ovaal-uitsnijding in het midden.

Ook sinds dien is die zelfde vorm van perforatie
een aantal malen bij Chinese zegels toegepast
(zonder dat daarbij een patroon te herkennen is).
Kijk de afbeeldingen in de rubriek met nieuwe
uitgiften er maar op na.
Terug naar af? Einde van de fantasietjes? Ik
geloof het niet. Zeker is dat het hier niet alleen
meer fraudebestrijding betreft, alhoewel, door
het steeds veranderen van de perforatie, namaak
natuurlijk minder haalbaar is. Maar zijn het dus
in de echte zin van het woord alleen maar
fantasietjes? Mooi? Prettig om op te merken? Ik
laat het aan U over, maar wil U wel op de hoogte
houden van het bestaan ervan.

Hulp gevraagd

Het bijbehorende velletje heeft aan boven- en
onderzijde een klein sterretje in de tanding.

De gezamenlijke uitgifte met Roemenië van 22
september 2004 vertoont de zelfde tanding als
die van de nieuwjaarszegels.
Als laatste toon ik een zegel uit de serie voor de
nationale vlag en het nationale symbool van
China (30 september 2004) met op de verticale
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Ons medelid, de heer Van de Berg, legt ons
onderstaand stempel voor, dat voorkomt op
zegels van de Japanse Bezetting van Shanghai en
Nanking (Mi. 7-10). Het stempel is daarop in lila
afgedrukt.

In de tekening zijn drie karakter aangegeven die
dhr. Van de Berg niet kon ontcijferen. Zijn vraag
is: wat betekent dit stempel? Is het iets
bijzonders?
Graag Uw reactie via de redactie van het
Bulletin!
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Water- en windmolens
Hiernaast staat weer een voorbeeld van een
speciale uitgifte in de vorm van een
velletje waarin gebruik gemaakt is van de
speciale zegels voor dat doel. In dit geval
zegel 2003-Z3.
Het onderwerp is duidelijk: Chinese (?)
watermolens en Hollandse (?) windmolens.
Het zelfde onderwerp als voor de tweelinguitgifte van vorig jaar tussen ons land en
China.
Ook de zeilboot staat voor de combinatie
van wind en water. Vandaar waarschijnlijk
dat voor deze recente uitgifte toch een
enkele jaren oud speciaal zegel gebruikt is.
Dick van Eijl
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Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek
Jozef Wagemakers
Zoals al eerder opgemerkt zijn de meeste boeken
die uitkomen tegenwoordig in het Chinees.
Vanwege de taalbarrière ben ik zeer
terughoudend met het aanschaffen van dit soort
werken maar sommige werken zijn zo belangrijk
dat ze toch toegevoegd zijn.
Een korte beschrijving van de nieuwe titels:

Algemeen
341003, A-H
The History of Chinese Postage Stamps
Volume I-IX, 1878 1971
Beijing, The Commercial Press, 1999 2004
De titel van dit monumentale werk (9 delen, ca.
4500 pagina s!) geeft precies aan wat dit werk
behelst. Helaas, helaas volledig in het Chinees
(afgezien van een Engelse inhoudsopgave). Van
elke serie zegels worden de achtergronden van
de uitgave gemeld, voor zover bekend oplagen,
ontwerpstudies getoond etc. In veel gevallen ook
allerlei ambtelijke stukken die met de uitgave te
maken hebben. Het representeert de kennis in
China op dit moment over elke serie. Veel is
geput uit de internationale literatuur. Als je iets
wilt weten over de achtergronden van een
bepaalde serie dan is dit de bron.
De volgende delen zijn verschenen
Vol. I. 1878-1896. De customs periode met ook
I-Chan en Min Hsinchü, lokaalpost en
buitenlandse kantoren. In de appendix een aantal
Engelstalige documenten en briefwisselingen die
te maken hebben met de oprichting van de
customs post. Veel daarvan niet eerder
gepubliceerd.
Vol. II. 1896-1911. De Keizerlijke post. Ook
hier een aantal niet eerder gepubliceerde
documenten in de appendix.
Vol. III. 1912-1937. Alle zegels uit deze periode
en een hele serie ontwerpen van zegels die nooit
uitgekomen zijn worden getoond. Verder veel
aandacht voor de provinciale uitgaven. Een apart
hoofdstuk behandelt de Hung Hsien periode.
Tevens worden de lokale Tibet zegels getoond.
Vol. IV. 1937-1949. Een goed overzicht van de
gewone zegels en de Gold Yuan series. De
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Silver Yuans komen er bekaaid af: in pakweg 10
pagina s wordt deze ingewikkelde periode
behandeld. Kennelijk is in China daar ook niet
veel over bekend. In het voorbijgaan wordt wel
even Manchukuo vermeld, maar de overdrukken
gemaakt tijdens de Japanse bezetting vallen
kennelijk niet onder de Chinese Filatelie. Deze
periode ligt nog zo gevoelig dat (in goed
communistische stijl) hiervan het bestaan
genegeerd wordt.
Vol. V. 1930-1945. De Voorlopers. Een
samenvatting van de eerder verschenen serie A
Stamp History of China s Liberated Areas
(794010) aangevuld met de nieuwste
ontdekkingen op dit gebied.
Vol. VI. 1945-1950. De Voorlopers deel 2.
Overzicht van de latere Voorlopers.
Vol. VII. 1949-1966. Naast de zegels van de
Volksrepubliek tot aan de Culturele Revolutie
een aantal hoofdstukken over de postorganisatie,
het drukken van de zegels enz.
Vol. VIII. 1966-1978. De uitgaven tijdens de
Culturele Revolutie. Ook wordt ingegaan op de
politieke invloed op het hele postzegel gebeuren
zoals het beëindigen van de export van
postzegels.
Vol. IX. 1979-1991. De zegels van na de
Culturele Revolutie.
Gemeenschappelijk aan alle delen is dat er zeer
veel essays en ontwerpen getoond worden die
vaak niet eerder gepubliceerd zijn. Ook zijn in
elk deel de postwaarde stukken opgenomen uit
de betreffende periode. Elk deel eindigt met een
overzicht van de uitgegeven zegels, een
historisch overzicht en de posttarieven uit die
periode.
016001A
Appé, Reinhard and Stefan Ose
China Philately. Entires and Market Prices
Volume II
Leipzig, Annett Klengler Verlag, 2001
Een overzicht van ongeveer 800 brieven uit de
periode 1870-1912. Volume I houdt zich
voornamelijk bezig met de buitenlandse
kantoren, dit deel behandelt de Chinese post en
de lokaalpost. Elke brief wordt uitvoerig
beschreven en voorzien van commentaar. Tevens
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worden
de
veilingopbrengsten
vermeld.
Uitstekend materiaal voor onderzoek naar
posttarieven en postroutes uit de begin periode.
795003
Starr, James
China in The Stamp Specialist by H.L.
Linquist, 1942
Verhaal van een van de beroemde vroege
verzamelaars van China. Aan de hand van zijn
omvangrijke collectie behandeld hij de Chinese
zegels tot 1935.

Lokaal Post
157052A
Chow, Weiliang
Shanghai Large Dragons. The first issue of the
Shanghai Local Post.
Hong Kong, Pressroom, 1996
Het standaard werk over de Shanghai Grote
Draken. Alle drukken en afwijkingen worden
gedocumenteerd. In dit geval de originele
Engelse editie.

Customs post
709003
Roseway, Sir David
Chinese Postal Agencies in Korea in The Strand
Stamp Journal Vol. VIII No. 6, march 1957
Een overzicht van de agentschappen in Korea
van de Chinese customs post tussen ca. 1882 en
1897.
927005
Wang Lijun and Wang Daping ed.
(Qing mo tianjin haiguan youzheng dang an
xuan bian)
Selected Postal Archives at Tianjin Customs of
the Late Qing Dynasty
Beijing, The China Philatelic Publishing House,
1988
Een verzameling brieven, memoranda en postal
notifications uit de periode 1877-1881, de begin
periode van de customs post. Veel van de
brieven zijn in het Chinees vertaald maar van
een aantal zijn de (handgeschreven) originelen
afgebeeld. Tevens een korte biografie van alle
hoofdrolspelers.
987001
Zhang zhuquan ed.
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(Qing mo Zhenjiang you jie zongju dang an zhai
yi huibian)
Selected Postal Archives at Chinkiang
headoffice of the Late Qing Dynasty
Zhenjiang, Zhenjiangshi difang zhi bangongshi
and Zhenjiang Telecommunications Office, 1996
De postale geschiedenis 1878-1912 van het
hoofdkantoor in Chinkiang. Een van de eerste
postkantoren van de customs post en een van de
belangrijkere kantoren in de beginperiode. Veel
informatie in dit boekje is nergens anders te
vinden. Zo wordt van elk postkantoor in het
district netjes gemeld wanneer het geopend is,
wie de postmaster is enz. Als toegift zijn de
lijsten van postkantoren voor heel China van
1907, 1908 en 1909 integraal opgenomen.

Republiek
680002A-B
Rare Collections of Chinese Stamps kept by
China National Postage Stamp Museum
(Republic of China I+II)
Beijing, Cultural Relics Publishing House, 199093
De verzameling van het postmuseum in Beijing
met een keur van zeldzame zegels, ontwerpen en
andere dingen die we nooit te zien krijgen buiten
het museum. Van complete panes van de
provisional neutrality uitgave tot aan de silver
yuans wordt vrijwel alles getoond, vaak met
ontwerpen, die-proofs en brieven. Zelf is er
enige aandacht voor de zegels uitgegeven tijdens
de Japanse bezetting.

Provinciale uitgaven
237001
Fan Boqen ed.
(Xinjiang youzheng jian shi 1909 - 1952 nian)
Xinjiang Postal History 1909 1952
Xinjiang renmin chubanshe,2003
Een overzicht van de (Chinese) post in Xinjiang.
Samen met Mongolië een van de laatste
gebieden die ontsloten zijn door de Chinese post.
Al veel eerder waren er Russische
postagentschappen in beide gebieden. Vanaf
1909 wordt China ook zelf actief. Een zeer
interessant verhaal over de ontwikkeling en de
moeilijkheden van het opzetten van de
postdienst. Moeilijkheden door de enorme
afstanden en zeker ook door het gebrek aan
feitelijke invloed van het Keizerrijk en later de
Republiek in dit gebied. Moslim opstanden,
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lokale warlords , Russische invloeden alles
maakte het moeilijk hier een goed werkende
postorganisatie op te bouwen. Aan bod komen
alle facetten van de Xinjiang filatelie, stempels,
provinciale opdrukken, de officiële perfins,
lokale censuur, de luchtpostzegels, de Ilirepubliek en de lokale opdrukken uit de vroeg
communistische periode.

Buitenlandse Kantoren
156013
Chane-Tune, Jerome
Bureaux Français & Indochinois en Chine
Essai de Nomenclature des Timbres a Date des
Bureaux de Poste (1863-1922)
Paris, Colfra, 2004
Een overzicht van alle stempels die door de
Franse kantoren in China in gebruik zijn
geweest. Veel materiaal wordt getoond op brief
en de meeste stempels zijn voorzien van de
gebruiksperiode.

Luchtpost
530003
Lu, David Y.
Chinese Airmails & Their Forgeries
Hong Kong, Tin Ma Publishing Company
Limited, 2004
Een overzicht van vroege luchtpostbrieven en
hoe je kunt ontdekken of ze vals of echt zijn.
Aan de hand van zijn uitgebreide collectie laat
Lu voorbeelden zien van echte en vervalste
brieven.
759007
Shi Ji-Yan
Catalogue of First Flight Souvenir Cover 1949
1989
Hong Kong, Xianggang shu ming youpiao she,
1990
Een overzicht van de vele honderden FFC s die
in de loop der jaren geproduceerd zijn.

Stempels
980011
Chi Wen Yen
The Commemorative Postmarks of China
Part (1) 1909 - 1949

Catalog of the Chinese Stamps 1878 1949
1988 edition
Tokyo, Japan Philatelic Society, Foundation,
1988
980010
Yang Hao ed.
Macau Postage Stamp Catalogue 1997
981003
Yu, K.C.
Chinese Postal Order Stamp Catalogue
(Issued in Taiwan 1949 - 1964)
Taipei, K. C. Yu s Philatelic Centre, 1970
Catalogus van de money order zegels van
Taiwan

Diversen
841001
Townsend, Peter
Via Siberia
Een fotokopie van een gespecialiseerde
verzameling Via Siberia . Vanaf het prilste
begin in 1903 tot aan de sluiting in 1941 wordt
vrijwel elke ontwikkeling op deze route
gedocumenteerd met brieven, briefkaarten of
andere documenten. Alles uitgebreid beschreven.
867901
Spink
Sale 5031, The Twyste Collection of China
Hong Kong, Spink, 2005
Belangrijke veiling met een groot aantal van de
klassieke zeldzaamheden o.a. een exemplaar van
de small one dollar. Als toegift een studie naar
de kleine 4 cent opdruk op de red revenue en een
reconstructie van de 2 panes van de half cent
grote kopstaande opdruk op de Dowagers
(SG48a)
Met dank aan de leden die materiaal beschikbaar
hebben gesteld voor de bibliotheek.
Aanvragen voor het lenen van boeken bij:
Bibliotheek Studiegroep China Filatelie
Postbus 9525
3506 GM Utrecht
030-2446181

Catalogi
156014
Fukui, K. ed.
China Filatelie 2006
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Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China

13 mei serie 2006-11
Vier wetenschappers die hun sporen hebben verdiend in het moderne China. Viermaal 80 fen in vellen
van 20 zegels zijn uitgebracht ter herinnering aan:
(4-1) Liang Xi (1883-1958); bosbouwer die een grote bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de
bosbouw in China.
(4-2) Mao Yisheng (1896-1989); civiel ingenieur die de grondslag legde voor de moderne
bruggenbouw in China.
(4-3) Yan Jici (1900-1993); natuurkundige die belangrijke onderzoeksresultaten boekte op het terrein
van piëzo-elektrische kristallen en spectroscopie.
(4-4) Zhou Peiyuan (1902-1993); natuurkundige die belangrijke bijdragen leverde aan de plaats van de
zwaartekracht in de relativiteitstheorie en op het terrein van de turbulente stroming in vloeistoffen.

22 mei serie 2006-12
Vier moderne vuurtorens van gewapend beton elk te zien op een zegel van 80 fen, uitgegeven als setenant in vellen van 16 zegels. Afgebeeld zijn:
(4-1) De roodwit gestreepte Dagu vuurtoren, in zee gelegen in de buurt van het Tanggu district van
Tianjin, leidt schepen naar de haven van Tianjin
(4-2) De vuurtoren op het eiland Guishan bij de monding van de Parelrivier in Gaungdong provincie,
gebouwd in 1953 en herbouwd in 1997.
(4-3) De Wusongkou vuurtoren van Shanghai te herkennen aan de witte romp met rode pet.
(4-4) De Mulantou vuurtoren bij de stad Wenshang van het graafschap Puqian in de Hainan provincie,
tot dusver de grootste moderne vuurtoren in China.
D.v.E.
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Nogmaals: Shanghai Emergency Postal Service

Van de auteur van het boeiende artikel over de Shanghai Emergency Postal Service uit 1932 ontvingen
we nog bovenstaande afbeelding van een brief die zowel voorzien is van een coupon van die
noodpostdienst als van een normaal Chinees zegel, afgestempeld op 27 mei 1932.
Over de betekenis daarvan kunnen we alleen maar speculeren. Vrijdag 27 mei was de eerste dag
waarop de stakende postemployees weer aan het werk gingen. Wellicht was de afzender van deze brief
al met zijn van een coupon voorziene epistel op weg naar het noodpostkantoor in het bestuursgebouw
van de gemeente toen hij merkte dat het gewone postkantoor inmiddels weer open was. Wel zo
gemakkelijk om daarvan gebruik te maken, zo moet hij gedacht hebben.
Een aardige illustratie van het aflopen van de noodpostdienst en daarmee een aardige aanvulling op het
artikel in nummer 145 van ons blad!

POSTZEGEL- en MUNTENHANDEL

WIM SCHERMER
MUIDERWAARD 717, 1824 XR ALKMAAR TEL. 072

5125556

Uitgebreide nieuwtjesdienst
Gespecialiseerd in abonnementen van postzegels en fdc`s
voor de gehele wereld
Insteekboeken, albums, klemstroken, pincetten, loupes en pincetten
Op alle filatelistische artikelen, met uitzondering van zegels, tien
procent korting
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Nieuwe uitgiften Taiwan (Republiek China)
25 mei 2006 Vuurvliegjes (SP 487)
Vuurvliegjes waren vroeger veel voorkomende
insecten op Taiwan. Door de bebouwing en de
gewijzigde landbouwmethodes zijn zij sterk in
aantal afgenomen. Om hier de aandacht op te
vestigen en het behoud van deze diertjes te
stimuleren werd een viertal zegels met deze lokale
vuurvliegjes uitgegeven.
$ 5 (0,7) Pyrocoelia analis
$ 5 (0,7) Diaphanes citrinus (oranje vuurvlieg)
$ 5 (0,7) Diaphanes niveus (sneeuw vuurvlieg)
$ 5 (0,7) Diaphanes formosus
21 juni 2006 Winnie the Pooh (SP 488)
Om de interesse van de jeugd in het postzegels verzamelen te stimuleren werden in samenwerking met
de Walt Disney Co. twee velletjes uitgeven met ieder twee zegels ($ 5 en $ 25) op afbeeldingen uit
het leven van Winnie the Pooh. Oplage van elk velletje 720.000.
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30 juni 2006 Persoonlijke zegels Op Reis (DEF 125)
Vijf verschillende zegels met toeristische plaatsen op Taiwan met elk de waarden $ 3,50 en $ 5 in
velletjes van 4 x 5 zegels (0,7).
Bovendien was het mogelijk om met eigen reisfoto s een persoonlijk vel (formaat A4) met 2 x 5 zegels
van $ 3,50 of $5 te bestellen.
NB. Achter de waarde van de zegels is tussen haakjes de oplage in miljoenen vermeld.
Ger van Dr.
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