De Oostenrijkse Post
in het Derde Rijk
Henry Schotkamp
Toen na de verloren Eerste Wereldoorlog in 1918
de vroegere K.u.K-Monarchie
Oostenrijk-Hongarije ineenstortte, splitste zij zich
op in de republiek Duits-Oostenrijk -het latere
Oostenrijk-, Tsjechoslowakije, West-Oekraïne,
het zuidelijk deel van Polen, de door Italië bezette
gebieden Trentino en Venetië Giulia,
een gedeelte Slovenië en
het door Roemenië bezette gebied Boekowina.

In Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich en Salzburg werden op 12 maart 1938 demonstratief de grensslagbomen verwijderd.

Uit het reusachtige Habsburgse Rijk ontstond een
83850 km2 grote Bondsrepubliek die uit 9 bondslanden zou bestaan. Daar kwam nog bij dat de kleine
reststaat Duits-Oostenrijk zich onder druk van de
overwinnaars in 1922 voortaan Republiek Oostenrijk
moest noemen. Ook werd later in 1931 de door Berlijn en Wenen geplande Tolunie op aandringen van
Frankrijk verboden. Zo is het niet verwonderlijk dat
de kleine staat zijn economische problemen nooit
echt te boven gekomen is.
Daarentegen ging het in het aangrenzende Duitse
Rijk met zijn rond zes miljoen werklozen langzaam
bergopwaarts. Mede daardoor voelden zich spoedig
ook vele Oostenrijkers door het nationaal-socialisme
aangetrokken. Op 25 juli 1934 waren de intussen ook
in Oostenrijk georganiseerde SS-groepen er van overtuigd een staatsgreep tegen bondskanselier Engelbert
Dolfuß te kunnen plegen, die daarbij vermoord werd.

“Tegen het grondrecht van het ‘volkeren-zelfbeschikkingsrecht’ en tegen de uitdrukkelijke wil van beide
landen was de vereniging van Duitsland en Oostenrijk in het Verdrag van Versailles absoluut verboden.
Toen Adolf Hitler in de vroege ochtenduren van 12
maart 1938 Duitse troepen in Oostenrijk liet binnenmarcheren en hij zelf onder groot enthousiasme van
de bevolking zijn geboorteland betrad, verwezenlijkte hij met de “Anschluß” van Oostenrijk aan het
Duitse Rijk een door beide zijden lang gekoesterde
wens van vereniging,” schreef Dr. Kurt Zentner in
zijn boek “Das Dritte Reich”.
Later ontkende men deze versie in alle toonaarden en
wilde zich in 1945 laten “bevrijden”. Er zijn echter te
veel foto- en filmopnamen die de historische waarheid documenteren.
Het gaat nu echter om de Post in Oostenrijk in de jaren dat het land de Duitse “Ostmark” was.
Ook in de kritische beginmaanden van 1938 waren
er in Oostenrijk nog veel aanhangers van bondskanselier Dr. Kurt Schuschnigg. Als fel tegenstander van
de “Anschluß” was hij nog voor het binnentrekken
van de Duitse troepen afgetreden. Zijn aanhangers
hebben nog op 11 maart 1938 door stempels op poststukken hun politieke opvattingen proberen duidelijk
te maken. Schuschnigg had tegen de afspraken met
Hitler op de Obersalzberg in, over de toekomst van
Oostenrijk een referendum uitgeschreven.

De Oostenrijkse Post wijdde 2 rouwzegels aan Dr.
Dollfuß. De staatsgreep werd echter neergeslagen.
Velen die er aan deelgenomen hadden, vluchtten naar
het Duitse Rijk. Het nationaal-socialisme in Oostenrijk verloor hierdoor vele sympatisanten. Ofschoon
dit maar tijdelijk was.
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Deze sluwe streek was voor Hitler aanleiding om de
Duitse Weermacht opdracht te geven op zaterdagmorgen 12 maart 1938 Oostenrijk binnen te vallen.
Het 8ste leger onder bevel van generaal Von Bock
trok zonder veel problemen over de grens, waarvan
de meeste slagbomen al verwijderd waren. Meer dan
300 vliegtuigen van het type JU52 vlogen over de
Oostenrijkse steden en dorpen om pamfletten af te
werpen. Hitler zelf vloog van Berlijn naar München
en reed ‘s middags bij Braunau, zijn geboorteplaats,
de grens over naar Linz. Hier bleef hij een dag en
bezocht het graf van zijn ouders in Leoben, tot hij
een dag later in triomf naar Wenen reed terwijl zijn
soldaten overal waar zij kwamen enthousiast en met
bloemen binnengehaald werden.

Nu werd ook het tarief van de Duitse Rijkspost op
verrekeningsbasis 1 RM = 1.50 Schilling ingevoerd.
Daardoor ontstonden mengfrankeringen in alle soorten en maten.

Op 12 maart 1938 ging Hitler bij
Braunau de grens over.
Een jaar later op 13 april 1939
verscheen er een zegel waarop
de Führer in zijn geboorteplaats
is afgebeeld. Dit t.g.v. zijn 50ste
verjaardag. Mi.Nr. 691

De frankeergeldige zegels van Oostenrijk mochten
nog tot 31 oktober 1938 gebruikt worden in de ‘Ostmark’, maar niet in het Duitse Rijk. Echter de zegels
met de afbeelding van de vroegere kanselier Engelbert Dolfuß (nr. 588-590) waren slechts tot 15 maart
1938 geldig voor frankering. Op 4 april werden vooralsnog slechts de volgende zegels van het Duitse Rijk
geldig: nr.515, 516, 517, 519, 520 en 522 die allen tot
de Hindenburg-serie behoren. Vanaf 22 juni werden
ook alle andere zegels van het Rijk frankeergeldig in
de ‘Ostmark’.

Hitler trok door Oostenrijk en hield in vele plaatsen
geestdriftig ontvangen redevoeringen. Daarbij werden officiële en half-officiële bijzondere stempels gebruikt op duizenden speciale postkaarten, waarvan de
meesten van particuliere oorsprong waren.

Enkele van de massa stempels op allerlei kaarten die
rond de 10de april 1938 verschenen.

Graz en Wenen 20 april verjaardag van Hitler. Volksstemming op 10 april 1938.
Op 15 maart
1938 was de
Führer in Wenen.
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Op 8 april 1938 verscheen er een briefkaart
van 6 Pfennig die echter 15 Pfennig kostte.
De beeldzijde toont
Hitlers portret op de
nieuwe landkaart van
het Duitse Rijk.

De beide laatste
uitgiften van de
1ste
Republiek
Oostenrijk, de gelukwenszegels van
12 december 1937.
Mi. Nr.658/659

Met de beide ‘gelukwenszegels’ was de uitgifte van
Oostenrijkse postzegels ten einde. Later verschenen
er nog zegels die echter van dubieuze herkomst waren. daaronder vallen ook de zgn. ‘Schusschnigg-vignetten uit 1938 en die met hakenkruis en rijkspfennig
opdruk.

De beide zegels
verschenen op 8
april, twee dagen
voor de Volksstemming.
Daarnaast was
er een groot
rondstempel
van 10 april
1938 met de
tekst: “Ein Volkein Reich-ein
Führer”.

De zgn. Schusschnigg-vignetten uit 1938
De volgende interessante zegels uit die tijd verschenen vanaf dat moment bij de Duitse Rijkspost.
Allereerst waren er de zegels naar aanleiding van de
ophanden zijnde volksstemming in Oostenrijk op
10 april 1938. De zegels tonen een Duitser en een
Oostenrijker met een vlag. De zegels werden zowel
bij de Rijksdrukkerij in Berlijn (Mi.Nr. 662, formaat
23,5x28 mm) als ook bij de Staatsdrukkerij van Wenen (Nr. 663, formaat 21,5x26 mm) gedrukt in resp.
de kleur donkergroen en donkerblauwachtig groen
beide in rasterdiepdruk.

In deze turbulente dagen werd in het Weense parlementsgebouw de officiële commissie geïnstalleerd
die zich bezig hield met de ‘hereniging van Duitsland
en Oostenrijk’. Deze raad stond onder leiding van de
Oostenrijkse politicus dr. Arthur Seyss-Inquart, de
Rijksstadhouder van Wenen, die voor de ‘Anschluß’
nog even twee dagen bondskanselier geweest was.
Deze zelfde Seyss-Inquart zou tijdens de Tweede
Wereldoorlog Rijkscommissaris in het bezette Nederland zijn.
Tijdens de herfst manouvres van de Duitse weermacht
in 1937 waren er voor het eerst proeven gedaan met
de nieuwe veldpost en die nu bij het binnentrekken
van Oostenrijk voor haar vuurdoop kwam te staan.
Van 13 maart tot 20 mei 1938 waren veldpostzendingen van de weermacht en de ingezette Duitse politie portvrij of met Duitse of Oostenrijkse frankering
toegestaan. Behalve bij de veldpostkantoren konden
veldpostbrieven of kaarten met de aanmerking ‘veldpost’ en het voorgeschreven dienststempel ook bij andere postkantoren afgegeven worden.

Mi.Nr. 662 en 663 van
10 april 1938.
Duitser en Oostenrijker gebroederlijk met
vlag op postzegel.

Voorbeeld van een dergelijk
stempel zoals dat later ook bij
de bezetting van het Sudetenland gebruikt zou gaan worden.

Op de poster waren zij nog naar
elkaar onderweg.
7

In de nieuwe Ostmark deden zich op het gebied van
postzegels geen noemenswaardige problemen voor.
De langlopende- en bijzondere zegels van de Duitse
Rijkspost verschenen spoedig aan alle loketten. De
Oostenrijkse Postdienst ging bijna geruisloos over in
de routine van de Duitse Post. De Oostenrijkse gele
aantekenstrookjes werden nog opgebruikt en door
Duitse R-strookjes vervangen. Aan de vervaardiging
van talrijke postzegels nam na 1938 naast de Berlijnse
Rijksdrukkerij nu ook de vermaarde Weense Staatsdrukkerij deel. Ook werden steeds meer Oostenrijkse
postzegelontwerpers ingeschakeld bij het ontwerpen
van Duitse postzegels.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg het voormalige Oostenrijk opnieuw met een gebiedsuitbreiding
te maken en wel in het zuiden. Op 6 april 1941 werden de vroegere Oostenrijkse gebieden Untersteiermark en Krain aan de Ostmark toegevoegd. In de
eerste weken hierna was er slechts dienstpost tot op 2
mei 1941 de reguliere postdienst weer van toepassing
was. Op 29 september 1941 resulteerde dat in een
weldadigheids-serie met afbeeldingen uit de nieuwe
gebieden. (li.onder)
Terwijl Duitsland in 1945 als alleen schuldige verantwoordelijk gesteld werd en als staat in z’n toen
bestaande vorm niet mocht blijven bestaan werden
de Oostenrijkers spoedig tot de ‘bevrijdde volkeren’
gerekend. Het werd weliswaar lange tijd door de geallieerden bezet (tot 1955), maar al spoedig hervatte
de nieuwe postdienst haar werkzaamheden. In de
Sovjet-zone op 2 mei 1945 en in de andere 3 zones
in juni 1945.

Later zouden zich nog tweemaal de politieke en daarmee ook de postale grenzen van de Ostmark wijzigen. Het sinds de 12de eeuw door Duitsers bewoonde
gebied langs de Sudeten behoorde als randgebied van
Bohemen tot Oostenrijk, voordat het na 1918 in de republiek Tsjechoslowakije opging. Bij het verdrag van
München van 29/30 september 1938 had Hitler toegezegd af te zien van verdere territoriale aanspraken
als het Sudetenland bij Duitsland ingelijfd zou worden. Onder grote druk hadden Chamberlain, Daladier
en Mussolini hierin toegestemd.
Het zuidelijke dun bevolkte gebied van het Sudetenland, werd aan de Ostmark toegevoegd.

Vanaf 3 juli 1945 waren er
reeds na een korte periode
van overdrukken op Duitse
zegels voor de Sovjet-zone,
een nieuwe serie met Oostenrijks landswapen.
Gevolgd door een gemeenschappelijke uitgave voor de
Amerikaanse en Franse-zone.

De ontwikkeling die talrijke naar de VS en andere
landen gevluchtte Oostenrijkers op gang gebracht
had, was kennelijk al voorzien toen de post in de
VS in 1943 een vlaggenserie uitbracht. Deze toonde
vlaggen van landen welke door Duitsland, Italië en
Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet waren.
Daaronder was ook het rood-wit-rood van Oostenrijk.

*

Bronvermelding:

De nieuwe gebieden Marburg a.d. Drau, Veldes
am See, Pettau met stadspoort en theater en
gezicht op de Triglav (Drie-koppige-berg)

* Briefmarkenwelt 4/84
* Hellmuth Andics, 50 Jahre unseres Lebens/Österreichs
Schicksal seite 1918
* Alle getoonde stukken zijn uit de eigen verzameling van H.S.
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