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T 19  DRYSWJATY, EEN UITDAGING 
VOOR DE PAPIERKUNSTENAAR. 
 
 
Joop van Heeswijk 

 
 

Ik heb grote belangstelling voor de op Duitse 
stafkaarten gedrukte eerste postzegels van  
Letland. 
Tijdens onze laatste bijeenkomst in Geldermalsen 
verwierf ik voor mijn verzameling een drietal 
mooie aanwinsten. 
 

Allereerst een complete kaart (vel) 
met Michel nr. 2, getande zegels, plaat 
II, met fijne bruine hoogtelijnen (type 
1a). Dit was stafkaart M 18 Szawle 
(Duits: Schaulen), thans Šiauliai in 
midden Noord-Litouwen. Deze stad 
heeft nu ca. 14.700 inwoners. Ze werd 
al in 1524 in historische documenten 
vermeld en ongeveer 3 eeuwen daar-
voor vond in 1236 hier de Slag van 
Saule plaats, waarbij de Orde van de 
Zwaardbroeders beslissend werd  
verslagen door Litouwse troepen. 

 
“Uitdaging voor de papier-
kunstenaar” luidde een deel van de  
intrigerende omschrijving van mijn 
tweede aankoop: een nog tamelijk 
complete kaart, opgerold en nogal  
verfrommeld, in slechte staat. Zo goed 
en kwaad mogelijk heb ik geprobeerd 
om de kaart uit te rollen en de flarden 
met klassieke postzegelplakkertjes aan 
elkaar geplakt, waarbij helaas enkele 
losse zegels het leven lieten. Ondanks 
al was deze kaart een goede aanwinst. 
Ook hier betrof het een getand vel en 
ook hier een plaat II. Het is kaart T19, 
Dryswjaty, een plaatsje dat ook de 
namen Driswjaty, Drūkšiai (Litouws) 
en Dryświaty (Pools) voerde (afb. 1). 
De kaart is een gemengde kaart (type 
1a+1b), met zowel fijne als wazige 
bruine hoogtelijnen. Gedrukt en uitge-
geven in 1917). Het kaartje van 
afbeelding 2 is overgenomen uit de 
Andrees Handatlas van 1921 en toont 
de ligging van Driswjaty ten zuidoos-
ten van de Letse stad Daugavpils 
(Dünaburg) in het grensgebied van 
Letland, Litouwen, Polen en Wit-
Rusland (Belarus). 
 

 
 
Afb. 1a 
 

 
 
Afb. 2 
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Afb. 3 
 
 
 

 
 
Afb. 4 

Het plaatsje Dryswjaty is in de 20ste 
eeuw enige malen van nationaliteit 
gewisseld. Voor de Eerste Wereldoor-
log lag het in het Tsaristisch Russische 
gouvernement Kovno en werd de 
naam als Dryswiaty gespeld. 
In de nasleep van de Ob. Ost periode 
kwam het, formeel althans, in 
Litouwen te liggen en vervolgens in 
de periode 1918 t/m ca. 1922 afwisse-
lend in Wit-Rusland en Polen. Bij de 
uitroeping van de Litouwse onafhan-
kelijkheid op 6 februari 1918 viel het 
gebied rond Dryswjaty binnen het 
grondgebied van Litouwen. Met de 
bezetting van het Vilniusgebied door 
Polen op 2 januari 1919 kwam ook de 
streek rond Dryswjaty onder Pools  
gezag. Drie dagen later trokken  
Bolsjewistische troepen Vilnius  
binnen en werd in Vilnius en omstre-
ken de LSSR uitgeroepen. Deze ging 
over in de staat LitBel (=Litouwen + 
Belarus/Wit-Rusland). Op 19 april 
1919 werd het gebied rond Vilnius 
weer door Poolse vrijwilligers-
eenheden bezet en in augustus 1919 
werden ook Seiny en Suwalki door 
Poolse troepen ingenomen. In de 
maanden augustus t/m december 1919 
waren ook troepen van Bermondt-
Avalov actief in het noorden van  
Litouwen. Uiteindelijk kwam 
Dryswjaty aan de grens met Litouwen 
definitief in Belarus (Wit-Rusland) te 
liggen (afb. 3). 

 
Een uitdagende suggestie: zie uit naar 
mogelijke stempels van Dryswjaty in 
de diverse spellingen. Volgens de  
publicatie “Baltische Postorte 1858-
1916” van Harry von Hofmann was er 
in Dryswjaty een “Postabteilung”, 
postagentschap, gevestigd. 
 
Naast de hierboven beschreven vellen 
verwierf ik ook nog een prentbrief-
kaart met nieuwjaarswens gefrankeerd 
met de allereerste Letse postzegel. 
Deze werd ontwaard met het proviso-
rische langstempel Leepaja. De kaart 
bleef in Liepāja (“Scheit” = Alhier) en 
met 5 kapeikas was de kaart correct 
gefrankeerd (afb. 4). 
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Tot slot een kort overzicht van de ge-
beurtenissen in het noorden en oosten 
van Litouwen in de nadagen van de 
Eerste Wereldoorlog: 
 16.02.1918 

Uitroeping van de onafhankelijk-
heid van Litouwen te Vilnius. 

 02.01.1919 
Overname politieke macht in Vil-
nius door Polen. 

 05.01.1919 
Bolsjewieken trekken Vilnius 
binnen, uitroepen van LSSR en 
LitBel. 

 19.04.1919 
Bezetting van Vilnius en omge-
ving door Poolse vrijwilligerseen-
heden.  

 24.08.1919 
Bezetting van Seiny door Poolse 
troepen en op 30.08 ook Suwalki. 

 aug. 1919 
Bermondt troepen in Noord-
Litouwen (Mažeikiai, Šiauliai, 
Panevežys, enz.).  

 07.02.1919 
Laatste Duitse eenheden van de 
Grenzschutz Ost verlaten  
Litouwen. 

 08.10.1920 
Vredesverdrag van Suwalki  
tussen Litouwen en Polen met 
vaststelling grenzen. 

 09.10.1920 
Bezetting Vilnius en omgeving 
door de Poolse generaal Želi-
gowski. 
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Afb. 1b 
Detail: Dryswjaty aan de zuidoost kust van het meer. 

 


