BLADEREN.…4
Ook de laatste filateliebeurs in Hilversum bracht
Keimpe Leenstra een paar albums mee om
samen door te bladeren en stukken daaruit in ons
blad te laten zien. Deze keer viel de keuze op een
briefkaartformulier en ansichtkaarten uit Estland.

Keimpe Leenstra,
Jan Kaptein

Het briefkaartformulier (afb. 1) is
uiteraard gekozen vanwege de fraaie
illustratie. In het bijschrift staat
vermeld “(25) Eldonis Esperanta
Turisia Komisiono”, Gepubliceerd in
Esperanto Commissie voor toerisme.
De poort op de afbeelding is de
‘Suur Kloostrivärav’ (in Esperanto:
Granda “Kloostri” pordego), de Grote
Klooster-poort, een deel van de
stadsmuur van Tallinn. De eerste toren
rechts van de poort is de ‘Saunatoren’.
De saunatoren werd tussen 1371 en
1372 gebouwd als een kleine zadeltoren en behoorde tot 1422 tot het nabijgelegen cisterciënzer klooster. De
toren is daarna wel ‘gemoderniseerd’
(1380, 1422)
De eerste ansichtkaart (afb. 2) is bijzonder omdat het een oude fotokaart
is: het opschrift is in het negatief ingekrast. De kaart is ‘bildseitig’ gefrankeerd en dit heeft het voordeel dat op
de adreszijde –meestal- een duidelijker stempel staat.

Afb. 1 (79 %)
Een briefkaartformulier, verzonden vanuit Tallinn naar Parijs, 26 IV 1936.

Afb. 2b
(100 %)

Afb. 2a (85 %)
Ansichtkaart, verzonden naar België vanaf het stationspostkantoor van
Valk, 22 10 24.
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Het Kadriorg-paleis (afb. 3), gebouwd
voor Catharina I van Rusland door
Peter de Grote, wordt momenteel
gebruikt als Kadriorg Kunst Museum.
In 1934 werd het paleis de officiële
residentie van de eerste president van
Estland , Konstantin Päts.
Ook deze kaart is ‘bildseitig’ gefrankeerd. Een mooi site met een hele
verzameling van dit soort ansichtkaarten is te vinden op het adres:
https://ansichtskarten.schloemp.eu
De laatste kaart (afb. 4) is een aangetekende ansichtkaart. Aantekenen van
ansichtkaarten zien we niet zo vaak.
De afbeelding is van de bekende toren
‘Lange Herman’ in Tallinn.


Afb.3a (82 %)
Ansichtkaart, verzonden vanaf Nõmme naar Wenen, 3 3 26. Het stempel
is wat onduidelijk, maar de geschreven datum van de afzender is 28 II 26.
Nõmme kreeg in 1926 en lag vlak onder Tallinn. In 1940, tijdens de Sovjetbezetting, is de stad bij Tallinn gevoegd.

Afb.4 (82 %)
Ansichtkaart naar de Verenigde Staten, verzonden vanuit
Tallinn, 25 11 21.
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