
    DE GESCHIEDENIS VAN RUSLAND MET POSTZEGELS

De eerste postzegels van Rusland werden uitgegeven in 1858.Rusland was toen een Keizerrijk,
dat door de familie Romanov ( de Tsaren) Alexander I, Alexander II, Alexander III, Nicolaas I en
Nicolaas II werd bestuurd.
In deze periode van 1858 tot 1918 werden er diverse series postzegels uitgegeven.

    Tsaar Nicolaas II

Deze series stammen uit 1875, 1884, 1889, en 1908.Over het algemeen wordt altijd het
staatswapen , de dubbelkoppige adelaar getoond.

Van de oude series postzegels van Rusland zijn er diverse varianten gebruikt, ook zijn er door
de jaren heen veel vervalsingen op de markt gebracht.

In 1917 vond er in Rusland een grote Revolutie plaats, die de moderne geschiedenis zou veranderen.
De bevolking snakte naar verandering, tijdens de oorlog met Duitsland leed Rusland enorme
verliezen, voedsel en brandstof waren schaars, vele mensen stierven door de honger.
Men stelde Tsaar Nicolaas II verantwoordelijk.Volgens de oude Russische kalender brak er in
Februari 1917 een algemene staking uit en moest Tsaar Nicolaas II aftreden.
De nieuwe regering bestaande uit Revolutionairen en Mensjewieken kon ook geen einde aan de 
oorlog maken en een tweede revolutie vond plaats.
In November van dat jaar grepen de Bolsjewieken de macht en beëindigde de oorlog met Duitsland.
Onder leiding van Vladimir Lenin riepen ze het land uit tot de eerste Communistische staat ter wereld,
de Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek (RSFSR).
Vanaf December 1922 wordt deze staat omgevormd tot de Sovjet-Unie de USSR.De Unie van 
Socialistische Sovjet Republieken.In het Russisch, CCCP.
Deze staatsvorm zal blijven bestaan tot 1991.

De eerste postzegel van het nieuwe regime. Lenin op de barricaden als leider van de
Zwaard doorbreekt de ketting in 1918         Revolutie 
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Tijdens het bestaan van de Sovjet-Unie zijn er meer als 6000 postzegels uitgegeven.
Hieronder een kleine selectie.

Een kort overzicht van de leiders van de CCCP.
Vladimir Lijitsj Lenin        van 1918 t/m 1922
Jozef Stalin                      van 1922 t/m 1953
Leon Trotski                     van 1953 t/m 1954
Nikita Chroesjisjov           van 1954 t/m 1964
Leonid Brezjrev               van 1964 t/m 1981
Jouri Adropov                  van 1981 t/m 1983 
Konstantin Tsjernenko     van 1983 t/m 1985
Michail Gorbatsjov           van 1985 t/m 1990

In 1990 wordt Michael Gorbatsjov gekozen tot president van de Sovjet-Unie, hij was een moderne
staatsleider en wilde de Sovjet-Unie hervormen.
In 1991 begint een reactionele staatsgreep, de lieden van de geheime dienst de KGB, het leger 
en de politiek wilde het Sovjetregime en de Communistische partij redden door de hervormer
Gorbatsjov een halt toe te roepen.Ze bereikten het omgekeerde en het Communistische Regime
werd definitief uitgeschakeld
Vervolgens haakte de andere republieken af, zodat Gorbatsjov onttroont en verweest achter bleef,
met een afgeknotte staat.Boris Jeltsin werd de nieuwe roerganger en pleegde gelijk een nieuwe
staatsgreep, hij schorste de Communistische Partij en nam haar eigendommen in beslag.
In de nieuwe Republieken nemen de dienstdoende regeringen de macht in handen.Ze worden
meteen Internationaal als zelfstandig erkend.
Op 25 December 1991  wordt de rode vlag van de Sovjet-Unie voor het laatst gestreken.De USSR 
houdt op te bestaan.Gorbatsjov treedt af als president en Boris Jeltsin wordt president van de GOS,
het Gemenebest van de Onafhangkelijke Staten.Deze bestaat uit Rusland, Belarus en de 
Oekraïne.
Vanaf 1992 bestaat de Sovjet-Unie dus uit de volgende Republieken;
Rusland = Russische Federatie met de deelrepublieken Dagastan, Karelië, Tararstan, en Tsjetsjenië.
Wit Rusland = Belarus,Estland en Letland.
Oekraïne,Litouwen, Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazakhstan, Kirgizië
Oezbekistan, Tadzjikastan en Turkmenistan.
Leiders van de Russische Frederatie.
1991 tot heden  Boris Jeltsin---- Vladimir Poetin ----Dmitri Medvedev

6



Hieronder zullen we van elk der Republieken enige postzegels weergeven.

Belarus Belarus

Moldavië           Armenië  Oekraïne

Azerbeidjan                 Kazakhstan                Turkmenistan

Georgië               Tsjikistan
       Oezbekistan         

           Russische Federatie
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Letland

Litouwen

Kerstzegel uit de Oekraïne

Veel van deze landen geven nogal veel postzegels uit, ze hebben immers ontdekt dat dit de 
deviezen spekt. Het gevolg is dat er nogal veel "illegale uitgiftes" zijn van deze landen.Een illegale
uitgifte is een uitgifte die geen postaal doel dient en die niet bij de Wereldpostzegelvereniging is
aangemeld.Voor serieuze verzamelaars dus opgelet en verzamel alleen via de Catalogus.

Bronnen.
Wikipedia
Google Samenstelling.
People.zeelandnet.nl J.J.P van der Vat
Eigen verzameling jvandervat@gmail.com

8

mailto:jvandervat@gmail.com�

	blad 5 oktober 2009
	Blad1

	blad 6 oktober 2009
	Blad1

	blad 7 oktober 2009
	Blad1

	blad 8 oktober 2009
	Blad1


