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Oekraïne: mini historie

Oekraïne (betekent grensland):

• Tot WO II af en toe zelfstandig of deel van o.a. Mongoolse Rijk, 
Zweden, Osmaanse Rijk, Oostenrijk-Hongarije, Polen, Rusland.

• Rond WO II verdeeld tussen Duitsland en Sovjet Unie.

• Zelfstandig:  7e eeuw Vikingen stichten Kievse Rijk. 1918-21 even  
Oekraïnse Volksrepubliek. 1992 zelfstandig. 16% is etnisch Rus. 

• Bestaat lezing over van 6x 45 minuten, deze lezing 0,5 uur.

• Stelling: actualiteit gebruiken om reclame voor filatelie te maken



Russische Tsarenrijk
1613-1914.
Pijl boven: Finland
Pijl midden: Oekraïne
en Polen.



Postzegel 1918-22 (zelfstandig)-W.O. II (bezet)



Sovjetperiode 1944-91: Sovjet zegel bevrijding, Oekraïne vignet 
Oekraïners in UK tegen Sovjet overheersing. Er vochten meer 
Oekraïners tegen Hitler-fascisme dan dat er collaboreerden. 

Hoewel Poetin anders beweert.



1991 zelfstandig Russisch gezinde president, 
2014 Maidan revolutie, Europees gezind.

Oekraïne 1994: 3 jaar zelfstandig
Oekraïne 2013-14: Euromaidan
revolutie



2014 Annexatie Krim en strijd om Donbas/Loegansk

Brief UK – Krim 2014: verbroken 
postverbinding (circ. IB no. 71) Eigen “postzegels” Donbas 7-IV-2014



2022
Russische brief 
naar Oekraïne
retour i.v.m. 
Russisch zegel
met kasteel op 
de Krim 2014. 
“Inconnu” maar 
adres klopt wel!



Dezelfde vuurtoren op de Krim op Russisch en 
Oekraïns zegel. Met ook dezelfde naam.
Oekraïnse zegel 2020 met de Megonon
vuurtoren

Russisch zegel 2020 met Megonon
vuurtoren. Raam wat meer naar rechts.



2022
Inval Rusland
1e zegel: helden
Slangeneiland
weigeren zich
over te geven
aan oorlogsschip
Moskva



2022
2e zegel, de 
Moskva is 
vernietigd “Done”



Verkoop van deze
zegels, veel drukker
dan onze beurs.



Postzegels tientallen andere landen steunen Oekraïne 

Spanje 2022: voor Oekraïne.

Op brief naar Rusland verdween de brief.
Letland 2022: blok steun Oekraïne, tab met 
vrijheidsbeelden beider landen



UPU steunt Oekraïne
via steunfonds gevuld

door posterijen.
- Herstel postale infra 
en steun personeel. 

- Gratis Vervoer 
hulppaketten.

- Nederland gaf
Euro 500.000

- Wit-Rusland, dat
Rusland steunt, gaf

ook. Ingezameld
kinderspeelgoed en 
hygiëneproducten

voor personeel.



Steun van andere landen privé en stempel

Duitsland, vlag Oekraïne met gekleurd 
papier en geschreven “leve Oekraïne”. Zweden 2022: stempel “vóór Oekraïne”



Ook bedrijven liften
mee. Dit zegel werd
door de firma Sieger 
verkocht als de 
originele 1e zegel op 
basis van een afbeel-
ing van het horizon-
tale origineel op hun
website. Het is echter
een vager deel van 
het origineel op een
verticaal persoonlijk
zegel.



Volkskrant 13-6-2022 
Ruslands KOMPAS voor 
imperiale ambities:
Poetin: “we hebben terug
genomen wat van ons
was” in het Rusland van 
Tsaar Peter de Grote.

Als dat het uitgangspunt is 
moeten alle landen aan de 
grens, van Finland tot en 
met Japan, zich zorgen
maken. 



Finland werd van 
1899 tot 1910 steeds 
meer Russisch. O.a.
Russische postzegels
verplicht.
Zie deze binnenlandse
brief uit Finland 1903 
met Russische
postzegel. Uit protest 
in een nationalistisch
stempel “Suomi 
Finland” geplakt.



Maar Finland kent ook
omstreden
grensgebieden die nu 
bij Rusland horen.

De helft van Salla is 
ooit afgestaan, heel 
Petsamo en Karelië
ook, de rode delen



Estland heeft ook omstreden grensgebieden

Estland 1960: grenzen deelrepubliek  
Sovjet Unie

Estland 1991: zelfstandig. Grenzen / 
annexatie rechts boven/onder ruimer.



Hier dan op een
landkaart de 
gearceerde
omstreden
grensgebieden die bij
Rusland horen.



Moldavië 1991: zelfstandig en richt zich op 
Roemenië. Het deel Transnistrië wilde dat niet, is 
Russisch gezind, en riep een eigen staat uit.

Postwaardestuk 1998 met landkaart Moldavië.

Transnistrië ligt tegen de Oekraïne aan. Russische 
militairen bleven er na de onafhankelijkheid gelegerd 
als vredestroepen. Dreiging voor Oekraïne en Moldavië.



Transnistrië is Russisch gezind, dus Russiche
taal. Moldavië richt zich meer op Roemenië.
Transnistrië 1994: ‘postzegel’ met foute 
landsnaam in Russische taal met “y”

Transnistrïe 1994: ‘postzegel’ met cor-
recte landsnaam in Russische taal “IJ”



Karpaten-Oekraïne 1939: twee weken onafhankelijk. Na inval 
Duitsers in Tsjechoslowakije annexeert Hongarije het. 

Tsjechoslowakije vanaf 1928 met geheel rechts 
Karpaten Ukraïne.

Karpaten Oekraïne 2.III.1939, uitgifte

14-3-39, Hongarije bezet het op 16-3-1939.



Hongarije 1939.
Lijkt een a-politiek
zegel.
Is annexatie van 
Karpaten Ukraïne
omdat het kasteel in 
Munkac’s (hongaarse
plaatsnaam) daar
staat. Heet ook
Mukatschewo.



Persbericht 3 mei 2022:
Het nationalistische
Hongarije van Orban is 
vóór de Oekraïne inval
door  Poetin een stukje
Oekräine beloofd. 
Verdeeld Europa?
Niet zo vreemd gezien
deze historie. 
Beide landen ontkennen
maar Orban veroordeelt
de inval niet. 



We slaan 
kortheidshalve 

even enkele 
landen met 

grensconflicten 
en 

invloedsferen 
over.

• Letland
•Armenië.
•Nagorno

Karabach
•Azerbeidzjan
• Tsjetsjenië
•Kazachstan
•Abchazië

• Kirgizië

• Turkmenistan

• Georgië

• Tadzjikistan

• Afghanistan

• Noord Korea

• Litouwen (geen 
grens met 
Rusland)



Mongolië verklaart
zich onafhankelijk van 
China op 10-7-1921 
met steun van 
Rusland.
China accepteert de 
Mongoolse postzegels
niet en heft strafport
(oranje zegels) hier op 
brief uit 1932.



Grensconflict China - Rusland

Landkaart met gearceerd deel (nr 2) dat 
door Rusland en China geclaimd wordt. China 1970: oorlog met Rusland.



Japan
De grenzen tussen
Rusland/Sovjet
Unie en Japan op 
Sachalin en de 
Koerillen (rood)  
zijn vaak
verschoven. 



Sovjet-Unie: zegel met landkaart half Sachalin niet 
rood is ingetrokken t.g.v. zegel half Sachalin rood.

Sovjet-Unie 1927 landkaart
Landkaart met noordelijk Sachalin rood. 
Een zegel zonder rood is ingetrokken



Poetin gaat in zijn KOMPAS 
precies terug tot een
landkaart in zijn voordeel. 

Maar dat kunnen andere
landen met hun KOMPAS 
ook in hun voordeel doen.
Het Mongoolse Rijk rond
1200 van Djenghis Khan 
bijvoorbeeld. Hier op blok
van Mongolië.



Op het hoogtepunt
omvatte het Mongoolse
Rijk van Jhenghis Kahn 
ruimschoots half  
Rusland en delen van 
Oekraine, Turkije, China, 
Korea, Vietnam etc. 
zoals op deze wereldbol
te zien is.



Maar ook de Zweden
kunnen hun KOMPAS zo 
gebruiken.

Rond 1700 bezat het heel 
West Rusland met het 
huidige Estland, Letland, 
Litouwen, het noordelijk
deel van Duitsland en heel 
Denemarken.



Zweden 1662.
Volg de rode lijnen op 
deze landkaart op een
postzegel uit 1991 van 
Zweden en het is bijna
de landkaart van net.



Ook Nederland heeft
recht op Rusland:
- Koning Willem IV is ook
koning van Rusland want 
de dochter van Tsaar Paul I 
trouwde onze Willem II.
- Tsaar Peter de Grote 
heeft in 1697 veel in NL 
geleerd. Rechts: Tsaar
Peter huisje Zaanstad.
- 3000 woorden in het 
Russisch zijn Nederlands.
Zoals “KOMPAS”



Slot

Ja het woord “KOMPAS” hebben 
jullie als Nederlands begrepen 
maar is ook Russisch. Stelling:
1. Filatelie is vaker politiek dan 

je denkt.
2. Filatelie, zeker actueel en 

thematisch, kan reclame zijn 
voor onze hobby voor niet-
filatelisten.

Vragen??????
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