
Van het Spreewald naar de 
Nieder- en Oberlausitz
het land van de Sorben

                   Henry Schotkamp

Zoals wij in Nederland, naast de vele dialecten, 
nog een tweede taal kennen: het Fries, 

zo kennen we dezelfde unieke ervaring in 
Duitsland. Tweetalige plaatsnaamborden, 
wegwijzers en aanduidingen op openbare 

gebouwen. En exclusief is ook een tweede taal 
die hier gesproken wordt: het Sorbisch, 

een zelfstandige slavische taal die met 
het Tsjechisch en Pools verwant is.
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Het gaat hier over het gebied ten westen van de Neis-
se, de grensrivier met Polen, in het uiterste oosten van 
Duitsland. De reis voert door een landschap dat in 
het noorden tot de deelstaat Brandenburg en in het 
zuiden tot Sachsen behoort. Het bestaat voornamelijk 
uit bossen, heuvels en landbouwgronden. Hier woont 
van ouds her een slavische minderheid met een bewo-
gen geschiedenis.

In het jaar 1992 verscheen er een serie nieuwe post-
zegels, als bijdrage aan de Duitse Eenheid. Fraaie 
zegels met de wapens van alle bondslanden. Hierbij 
de wapens van de nieuwe landen Brandenburg en 
Saksen.

Overzichtskaart van het Spreewald, de Niederlausitz 
en de Oberlausitz. Het thuisland van de Sorben, in 
het uiterste oosten van Duitsland.
Straat- en plaatsnaamborden evenals poststempels 
zijn twee-talig.

Voor de meeste burgers uit het westen was dit gebied 
omstreeks 1990 nog tamelijk onbekend en vol verras-
singen. Hier kon men een stuk geschiedenis opnieuw 
leren kennen want in steden als Bautzen, Cottbus, 
Kamenz en Zittau werd Duitse geschiedenis geschre-
ven. Evenals in Görlitz, de meest oostelijke stad die 
door de Neisse in een Duits en Pools deel (Zgorzelec) 
werd gesplitst na de 2de Wereldoorlog.
Een Duitse cabaretier sprak ooit: hier ligt Gör en daar 
Litz. Doelend op de tragische deling van de stad. Pas 
na de Wende waren beide delen vrij toegankelijk.
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Vanaf 1993 verschenen er fraaie postzegels met af-
beeldingen van landschappen uit geheel Duitsland. 
Boven: het Spreewald Mi.nr. 1851 uit 1996 en on-
der: de Oberlausitz Mi.nr. 1809 uit 1995.

De post in het Spree-
wald werd 20 jaar 
geleden nog bezorgd 
door postbodes per 
punter.
Mi.nr. 1570 uit 1991 naar een afbeelding uit 1897.

Spreewald. DDR 
1966. Mi.nr. 1179.

Klederdracht uit 
het Spreewald.
Deze zegels zijn 
uit de serie volks-
klederdrachten uit 
de DDR van 25 
november 1964.
Mi.nr. 1076 en 
1077. 

Sinds de 6-8ste eeuw zijn de slavische Sorben 
woonachtig in het Spreewaldgebied. Vooral in het 
oostelijke deel aan de Poolse grens hebben zij hun 
gebruiken en kunsthandwerk tot op de huidige dag 
kunnen bewaren. Landbouw en visserij waren lan-
ge tijd hun bronnen van bestaan. Nu is het toerisme 
een belangrijke bron van inkomsten. Toeristen la-
ten zich graag in de karakteristieke punters door 
het landschap rondvaren. Een waterrijk landschap 
van ontelbare kreken door akkers en weiden om-
zoomd door bomenrijen. Er wordt veel groente en 
fruit verbouwd. Beroemd zijn de augurken, een 
specialiteit van het Spreewald. En zeer in trek bij 
Berlijners. Het grootste deel van al deze produk-
ten wordt verwerkt door de conservenfabrieken in 
Burg, Lübben en Lübbenau.
Het minder toegankelijke zuidelijke Spreewald is 
bosrijker. Het gehele Spreewald ademt de sfeer van 
een ydillisch parklandschap. En is zeer geliefd als 
“achtertuin” voor inwoners van Berlijn.

Het is goed dat het 
Spreewald in 1968 in 
DDR-tijd tot beschermd 
landschap verklaard 
werd zodat ook latere 
generaties van dit bij-
zondere landschap kun-
nen blijven genieten.

Typisch Spreewaldhuis.
Mi.nr. 1883 uit 1996.

Niedersorbische feestdracht uit Cottbus/Spreewald
DDR Mi.nr. 1670.
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De Sorbische cultuur 
is rijk aan fraaie kle-
derdrachten. 
In 1982 verschenen er 
in een blokje van zes 
samenhangende zegels 
typische Sorbische ge-
bruiken. Aantrekkelij-
ke veelkleurige zegels 
in twee talen: Duits en 
Sorbisch.

Klederdrachten worden echter in deze 
tijd nauwelijks meer gedragen. Je ziet 
ze alleen nog bij traditionele bruilof-
ten of bij folkloristische evenementen.
Maar het zijn aantrekkelijke plaatjes 
in de filatelie. In de toenmalige DDR 
stonden de Sorben nog volop in het 
middelpunt en zijn er vele postzegels 
in dit thema uitgegeven. Daarbij spe-
len politieke motieven zeker een rol. 
De Sorbische slavische minderheid 
werd ten tijde van het Derde Rijk ern-
stig vervolgd. Het DDR-bewind had 
vanwege dit feit iets goed te maken 
naar zijn slavische buurvolken toe.
Het was in de DDR een bewuste be-
vordering van de Sorbische identiteit.
In het bijzonder de eigen taal.

Sorbische bruidsdrachten.     DDR Mi.nr. 1353-1356 uit 1968

Boven: Sorbische meisjes-dansklederdrachten. Uit Schleife, Hoyerswerda, 
Cottbus en katholieke dracht uit Kamenz.  DDR Mi.nr. 1668-1671 uit 1971.
Onder: Historische Sorbische klederdrachten. Uit Senftenberg, Bautzen, 
Klitten, Nochten en Muskau. DDR Mi.nr. 2210-2214 uit 1977.

Het kwam zelden voor dat een staat 
een zo kleine minderheid zoveel aan-
dacht in de filatelie schonk. Vandaar 
ook de aandacht voor slavische kost-
baarheden uit het verleden van het 
middelduitse gebied en de Lausitzer 
volkskunst.

Kostbaarheden uit het 
slavisch verleden.
Uit de elfde en twaalfde 
eeuw. DDR Mi.nr. 2303-
2306 uit 1978

Lausitzer volkskunst
DDR mi.nr. 1521-1523



   Bronvermelding:
* Die Sorben in der Lausitz, Domowina Verlag
* Vom Spreewald zur Lausitz, Richard Mader/Falken Reise
* Kurze Geschichte der Sorben, Wobrazki ze Serbow
* Spreewald - Lausitz, Bild Atlas 214 
* Alle getoonde stukken zijn uit de eigen verzameling van H.S.
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Er is nauwelijks een minderheid ter wereld, die zo 
vaak op postzegels is afgebeeld als de Sorben. Een 
klein volk met een eigen taal, cultuur en levendige 
kleurrijke folklore dat zich door de eeuwen heen als 
Slavisch volk in de Lausitz kon handhaven.
De Sorben zijn nazaten van een westslavische stam 
de Wenden. Ten tijde van de grote volksverhuizingen 
rond 900 vestigden zij zich in het gebied tussen de 
Saale en de Oder in Midden-Europa.
In de Oberlaustitz vestigde zich de Sorbische stam 
van de “Milzener” en in de Niederlausitz de stam der 
“Lucizi”. Aan het Sorbische begrip “Luciza” dankt de 
Lausitz haar naam.
Conflicten met Duitse volksstammen overschaduwen 
de geschiedenis van de Sorben tot ver in de 20ste 
eeuw. Vooral de kerk heeft zich in de 19de eeuw in-
gezet voor de rechten van de Sorben. In 1912 leid-
den deze inspanningen zelfs tot de oprichting van 
een Sorbische belangenraad “Domowina” (Heimat) 
genaamd.
In 1948 garandeerde de regering van de toenmalige 
DDR vrijheid van taal en cultuur voor haar Sorbische 
minderheid.

Jan Ernst Smo-
ler (1816-1884) 
wetenschapper en 
Haus der Sorben 
in Bautzen.
DDR Mi.nr. 
1165/1166

De Sorbische wetenschapper Smoler verzamelde 
traditionele Sorbische gedichten en liederen. In het 
Haus der Sorben in Bautzen wordt het Sorbische 
dagblad “Nowa Doba” (Neue Zeit) gedrukt.

Naar het zuiden in de romantische Oberlausitz vormt 
het Zittauer gebergte de grens met Tsjechië. Een gro-
te attraktie is hier ongetwijfeld de smalspoorbaan van 
Zittau naar de kuuroorden Oybin en Jonsdorf. Een 
samenhangend zegelpaar met sierveld werd in 1983 
door de DDR uitgegeven. (Mi.nr. 2794-2795)

Geloof
Ofschoon er geen duidelijke scheidslijn is aan te ge-
ven, is de Sorbische bevolking in de Niederlausitz 
overwegend protestant en in de Oberlausitz overwe-
gend katholiek. In de Lausitz vinden we dan ook vele 
prachtige kerken. 

De uit het naburige Bohemen af-
komstige doedelzak speelt een be-
langrijke rol in de Sorbische volks-
muziek. De postzegel stamt uit de 
DDR Mi.nr. 1712 uit 1971.

Sagen en legenden
Landschap en geschiedenis van de Lausitz hebben in 
rijke mate bijgedragen aan het ontstaan van allerlei 
sagen. Het waterland van het Spreewald, het zand-
steengebergte met zijn bizarre rotsformaties en de 
beboste hellingen van het Zittauergebergte vormden 
hiervoor een rijke bodem.
Op twee zegels uit 1991 zien we een vermenging van 
fantasie en werkelijkheid. De meest ‘geliefde’ na-
tuurdemon uit het waterrijke deel van de Lausitz is 
de’Waterman’, een waterwezen met menselijke trek-
ken. De tijd rond de vlasoogst zorgde voor een sage 
rond de ‘Middagvrouw’, een wezen dat de natuur-
krachten uitbeeld die in de bossen en velden werk-
zaam zijn.

Mi.nr. 1576 en 
1577 uit 1991.
Afbeeldingen 
van Sorbische 
sagen uit de 
Lausitz.

Zegel uit 1998
tgv. 750-jaar 
Abdij van 
Mariastern 
Sorb. Marijna
Hwezda.


