Onderscheid vroeg-Russische en vroeg-Finse zegels
De korte versie:
De eerste Finse zegels dateren van 1856.
In de periode van 1891 – 1901 werden in Finland echter Russische zegels gebruikt. In die
periode staat de Russische valuta (roebel en kopeke) dan ook op de Finse zegels. Toch zijn de
Finse zegels uit die periode van de Russische te onderscheiden. De Finse zegels werden namelijk
voorzien van kleine ringetjes.
Van 1901 – 1911 gebruikte Finland nog steeds Russische zegels, maar waren de ringetjes weer
verdwenen. Toch is het onderscheid ook dan nog uitstekend te maken: Finland gebruikt vanaf
dat moment weer zijn eigen valuta op de zegels: penni en markka.
Vanaf 1911 geeft Finland zijn eigen zegels weer uit.
Inleiding
In 1809 veroverde het Russische rijk Finland, met een personele unie tot gevolg tussen de twee
landen waarbij Finland een autonoom grootvorstendom werd als onderdeel van het Russische
rijk.
Tot 1917 was Finland sterk verbonden met het keizerrijk Rusland. De tsaar van Rusland was
grootvorst van Finland, dat een eigen grondwet en regering bezat. Na de Russische nederlaag in
de Eerste Wereldoorlog brak in Rusland de Februarirevolutie uit en verklaarde Finland zich
eenzijdig onafhankelijk op 6 december 1917. De onafhankelijkheid werd door Rusland erkend
op 4 januari 1918.
Postgeschiedenis
De eerste Finse postzegels werden uitgegeven in Russische waarden (kopeken) en met zowel
het Cyrillische als het Latijnse schrift (afbeelding 1). In 1866 verandert de waarde in de Finse
munt (penni/marka) (afbeelding 2).
In 1875 verschijnt voor het eerst de landsnaam (Finland/Suomi) op de zegels (afbeelding 3).
In 1889 wordt de naam in het Cyrillisch toegevoegd (afbeelding 4).
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Op 12 juni 1890 werd de hoofdaansturing van de Finse Post overgedragen aan de Russische
minister van Binnenlandse Zaken. Toch bleef de Finse Postdirectie wel functioneren.
Op 1 januari 1891 werd Russisch geld in Finland toegestaan en vanaf 1 mei 1891 werden
Russische postzegels en briefpapier geïntroduceerd op bevel van de Russische minister van
Binnenlandse Zaken. Deze konden zowel met Russisch als met Fins geld worden betaald. Om de
inkomsten daarvan uit Finland te kunnen controleren (deze inkomsten gingen naar Finland)
werden aan de Finse variant van de zegels ringetjes toegevoegd. Zegels zonder die ringetjes
mochten in Finland niet worden verkocht. En de ringvarianten niet in Rusland. Niet verkocht,
maar ze mochten beide wel in beide landen worden gebruikt.
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De laatste zegels met ringetjes stammen uit 1891 en ze werden in 1901 vervangen door de puur
Russische ringloze zegels, zonder de landsaanduiding. Maar…. vanaf dat moment wordt de Finse
valuta op de zegels gebruikt: Markka (M) en penni (p) in plaats van de Russische roebel (R) en
kopeke (k). Daardoor is het onderscheid dus weer uitstekend te maken.
En nu dreigt weer verwarring:
De ringzegels in Finland moesten wel eerst worden opgebruikt voordat de ringloze zegels in
gebruik werden genomen. Zowel de Russische als de Finse autoriteiten maakten geen verschil
meer tussen zegels met of zonder ringen. Beide zegeltypen werden omschreven als ‘postzegels
van het Keizerrijk’.
Een Russische zegel die is gebruikt door de Finse Post moet daarom als een Finse postzegel
worden gekenmerkt. Of zo’n zegel nu wel of geen ringetjes heeft. De omschrijving is dan: een
Russische zegel, gebruikt door de Finse Post. Gemixte frankering (met en zonder ringen) was
toegestaan en komt voor.
Het onderscheid tussen Fins of Russisch moet dan worden gemaakt aan de hand van het
stempel: Cyrillisch of Latijn.
Waarde-aanduiding
De Finse Mark: 1 Markka = 100 penni
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1 roebel = 100 kopeken
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